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- Abstract- 
 

Rusului Convent, nowadays situated on the territory of Galaţi county 
and, previously, on the territorial units of Tutova and Covurlui (it shifted from 
one unit to another, according to the fuctuations of the administrative system) 
has a little known past. At times, its history was approached by researchers as a 
result of its proximity to Adam monastery, a more attractive and better known 
historical objective.The recovered records don’t allow the composition of a 
complete historical monograph. The historiographic researches led to yet 
limited results, such as brief accounts regarding the monastic life within that 
area. Rusului Convent is one of the many small sized monastic establishments 
which testify about the Orthodox ascetic life on these lands and also about the 
vocation the Romanians had for monastic life. We don’t have any data regarding 
the participation of the convent in the cultural life of the area or about any 
teaching activity carried by its members. The present paper attempts to collect 
and interpret the information already known by the researchers and also 
several unedited documents found by us within the archives. In future, these 
may the researchers in writing a monograph of the convent. The paper includes 
several documents from the period 1695-1849, dealing with this establishment. 
Nevertheless, the history of the convent still has many big gaps that require 
further research. 
 

Keywords: monastic life; Rusului convent; Galaţi county; location; 
documentary testimony. 
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Adam,1 sau în apropierea Ştieţeştilor de astăzi (comuna Cerţeşti), se sugerează 

întemeierea de călugării ruşi2 sau dezvoltarea dintr-un mic „aşezământ bisericesc al 

lui Giurge Sârbul înfiinţat în casa Rusului în „micul Schit „Rusu”3. Giurgea Sârbul 

deţinea un privilegiu de la domnii Iliaş şi Ştefan pe „două sate, pe Hobalna, unde a 

fost Giurgiu Călugărul, la Fântâna Rusului, unde se chiamă satul Osiiaci” şi 

Baloşeşti, pe pârăul Bodoanelor. Petru Rareş întăreşte urmaşilor lui Giurgea Sârbul 

la 20 martie 1528 împărţeala făcut pe cele două sate4. Istoricul Paul Păltănea 

presupune lipsa legăturilor dintre toponimul Fântâna Rusului şi Mănăstirea Rusului5. 

În documente lăcaşul monahal apare sub denumirile de mănăstire şi schit, pe care le 

folosim şi noi. 

Noi credem că fondatorul Schitului Rusului trebuie căutat între cei care se 

revendică din bătrânul Rusul prin diferitele filiaţii – fii, nepoţi, strănepoţi, gineri – 

sau printre monahii de la mănăstirea Adam, unii chiar din familia Adămeştilor. 

Vasile Adam, primul din cei şase copii – cinci băieţi şi o fată – ai lui Adam 

căpitanul, a fost căsătorit cu fiica unui Rusul, căpitan de Puţeni, şi au împreună pe 

Alexandru6. Constantin, fiul lui Movilă Adam, şi Gavril căpitanul, ginerele lui 

Adam, se plâng împotriva lui Rusul călugărul de la mănăstirea (?) Dumbrăviţa în 

timpul domniilor lui Nicolae Mavrocordat (1709 decembrie-1710 noiembrie 

23/decembrie 4; 1711 septembrie 26-1715 decembrie 25). Documetul păstrat este 

                                                           
1Dimitrie Frunzescu, Dicţionar topografic şi statistic al României, Bucureşti, 1872, p. 459; 

Cristofor Mironescu, Observaţii geografice, etnografice şi antropogeografice asupra 

regiunii de la Mănăstirea Adam, în „Anuar de Geografie şi Antropologie”, 1914-1915, pp. 

260-261. 
2Arhim. Daniil Oltean, Repere ale istoriei vieţii mănăstireşti în Eparhia Dunării de Jos, în 

Credinţă, istorie şi cultură la Dunărea de Jos, volum tipărit cu binecuvântarea P.S. dr. 

Casian Crăciun, Episcopul Dunării de Jos, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2005,p. 

349; Ieromonah Marcu-Marian Petcu, Mănăstiri şi schituri ortodoxe din Moldova, astăzi 

dispărute, Carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al 

Sucevei şi Rădăuţilor, Bucureşti, Biblioteca Naţională a României, 2010, p. 255.  
3Protosinghel Theofil S. Niculescu, Sfintele Monastiri şi Schituri din România Ctitorite de 

vlădici, călugări şi preoţi, boieri, negustori şi săteni, Tipărită cu binecuvântarea I.P.S. 

Teofan, Mitropolitul Olteniei, Drobeta Turnu Severin, Editura Mănăstirea Vodiţa, 2002, p. 

249; Autorul a fost stareţ al mănăstirii Rafaila din judeţul Vaslui între 1938 şi 1939. 

Manuscrisul lucrării sale s-a păstrat la mănăstirea Viforâta, unde este înmormântat; Vezi 

Costin Clit, Mănăstirea Rafaila, Bârlad, Editura Sfera, 2007, pp. 73-74. 
4DIR, XVI, A. Moldova, I (1501-1550), Bucureşti, Editura Academiei, 1953, pp. 275-276, 

nr. 242. 
5Paul Păltănea, Domeniul mănăstiresc din judeţul Galaţi în secolele XV-XVII, în Credinţă, 

istorie şi cultură la Dunărea de Jos, p. 95. 
6Paul Păltănea, Note despre Adămeştii din ţinutul Covurlui (Galaţi), în „Arhiva 

Genealogică”, V (X), 1988, nr. 3-4, p. 89. 
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foarte rupt şi îi lipseşte o mare parte din text, mai ales de pe marginea dreaptă, 

inclusiv veleatul. Cei implicaţi îşi aveau moşiile alăturate la Vadul Roşcăi, ţinutul 

Tecuciului. Disputa pornea de la o moară de pe Sireţel pentru care Rusul călugărul a 

mers „de au tras pără” şi „i-au tăiat moara”, pentru care se pare că a cerut patru lei 

de la Adămeşti, sumă care s-a ridicat în urma refuzului Adămeştilor în momentul 

disputei la 24 de lei. Nicolae Mavrocordat porunceşte lui Timuş Crupenschi, fost al 

treilea logofăt şi lui Antioh vel căpitan de Tecuci să cerceteze pricina arătată, dar şi 

pe cea cu „nişte oameni de Buceşti, anum(e) Gherghelău şi Ion Cior(…)”, care le 

„strămtiaze acea moşie şi le iau o bucată de loc zicându că iasti a (lor)”. Se pare că 

Adămeştii deţineau şi „direas de la Roşca de schimbătura acei”, petrecută cu vreo 

80 de ani în urmă7. Stamatin, fiul lui Alexandru Adam, dă Saftei, sora sa, la 1 

februarie 1740 moşia de la Pârleşti de pe „moşe-mea Rusoea”, soţia lui Vasile 

Adam, iar la 19 iunie 1766 îi dă Alexandrei părţi din moşiile Codrul Ghenghei, 

Stieţeşti (comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi), Vitejeşti, Tăplăoani, Movila Gorunului 

şi Galbeni (comuna Tănăsoaia, jud. Vrancea). Casandra, sora lui Stamatin, măritată 

cu Savin căpitan, a moştenit de la Rusul căpitan, tatăl „Rusoaiei” părţi din satele 

Tămăoani şi Oasele8. Urmaşii (nepoţii) lui Rusul căpitan, care a avut un bătrân „de 

moşii” în „Vitezăşti”, obiectul unor scorneli, dau zapisul din 12 noiembrie 1785 lui 

Ionichintii, egumenul mănăstirii Adam, după ce „au cunoscut” drept bună vânzarea 

făcută de Răzmeriţi, Dimofti Rusul, Toader Rusul „cu toţ(i) fraţii şi ne(a)m(ul) lor” 

şi prin care recunosc stăpânirea lăcaşului monahal9. Printre siliştile cumpărate şi 

oferite danie mănăstirii din Codrul Ghianghei (Adam) la 1 septembrie 1695 de Coste 

Adam se numără şi Vitezeşti10. Un Vasile Panaiti din ţinutul Suceava se plângea 

judecătoriei ţinutului Tutova la 23 martie 1842 de stăpânirea „cu ră credinţă di cătră 

măn(ăstirea) lui Adam” a bătrânului Rusu, baştină de pe serdarul Alexandru Rusu, 

situat alături de bătrânul Stănescu „în parte(a) di sus dispre Mândreşti”11. 

O primă atestare a lăcaşului monahal pus în discuţie este din 1 octombrie 

1695, când Vasilache/ Vasile Adam călugărul dă nepotului Gavriliţă patru pogoane 

din via sa cu toţi pomii din jur de la Cleni „făr(ă) un pogon ce l-am cumpărat de la 

Necula”, dăruit lui Enachi „copilului”. Înţelegerea prevedea împărţirea în jumătate a 

                                                           
7Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, IV/63; CDM , V, p. 241-242, nr. 901; Paul 

Păltănea, op. cit., p. 96. 
8Ibidem, pp. 100-101. 
9Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, III/34. 
10 Petronel Zahariuc, Despre închinările mănăstirii Adam, din ţinutul Covurlui, la 

mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe Muntele Sinai şi la Mitropolia Moldovei şi Sucevei, în 

„Studii şi Materiale de Istorie Medie”, vol. XXXVII, 2019, pp. 297-300, nr. 4.  
11Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, V/63. 
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producţiei timp de trei ani „şi să-mi curăţi nepotu-meu şi patru pogo(a)ni de pădure 

la Mănăstirea Rusului, să-mi fac vie”. Printre martorii prezenţi la „tocmală” se 

numără şi „părintele Iliseiu, egumănul de la Mănăstiri(a) Rusului” care semnează 

actul de danie12. Despre Vasile Adam, fiul lui Adam căpitanul şi al Tofanei, fost 

căpitan al ţinutului Covurlui, călugărit la mănăstirea Adam spre sfârşitul anului 

1673, se crede cu probabilitate că şi-a schimbat metania la mănăstirea Rusului13. Aşa 

ne putem explica dorinţa din actul de danie de la 1 octombrie 1695, amintit mai sus, 

de curăţire a patru pogoane de pădure la mănăstirea Rusului de către nepotul său 

pentru a-şi cultiva viţă de vie. 

Mărturia hotarnică din 30 mai 1794 pentru părţile mănăstirii Adam din 

hotarul Osăecilor, de pe apa Hobălnei, ţinutul Tutova, menţionează pârâul Rusului, 

de la care hotarnicul „apucă pe pârăul lacului din groapă pin capul Căueştilor 

pân(ă) în lacul din groapă, undi să întâlneşti cu moşiili mănăstirii ci vin de la 

Fundianul”. „Iar pentru pricina Schitului Rusului, după dovezâle şi adiverire(a) 

hotarului Osăecilor, precum mai sus s-au arătat cu încungiurari în sămni, au rămas 

pe moşiia Căueştiilor, cum şi pentru parte(a) Taivăneştilor şi a Manoliştilor, ci trag 

baştină din Rujan şi răscumpărătură din Ţocul, fiind că aceşti doi bătrâni ave(au) 

danii de mai înnainte la Măn(ă)stiri(a) Adam”14. 

Un document din 2 martie 1828 localizează lăcaşul monahal la est de satul 

Căuieşti15. Urmaşii postelnicelului Alixandru Portase, cu mari datorii, îşi exprimă 

isprăvniciei Tutova dorinţa de-a vinde „un capăt din trupul moşii Căueştii despri 

răsărit, pi cari să află Schitul Rusul, undi sânt călugăriţe şi câtiva gospodari”, 

realităţi probate de porunca din 2 martie 1828 către Simeon Berce, mazil din satul 

Cotoroaia, pentru a face publică vânzarea. În răspunsul dat iprăvniciei la 1 mai 1828, 

Simeon Berce arată că „nici unul înpotrivitori nu s-au arătat, dar nici muşterii să 

cumperi”16. Porunca din 31 octombrie 1796 către jicnicerul Ioan Movilă şi căpitanul 

Costandin Chicoş face lumină în privinţa cercetării pricinii dintre căpitanul 

Costandin Portasăi, care localizează schitul pe moşia Căueşti, şi răzeşii Manoleşti şi 

Taivăneşti, care „zâc ei că Schitul Rusul este pe parte(a) lor ce o trag în Osăeci”17.  

                                                           
12Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, VI/28; Const. Solomon şi C.A. Stoide, 

Documente tecucene, Bârlad, Tipografia Lupaşcu,Tipografia Lupaşcu, 1938, vol. I, p. 47, 

doc. CIV. 
13Paul Păltănea, op. cit., pp. 88-89. 
14Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, VII bis/8. 
15Dr. Paul Păltănea, Domeniul mănăstiresc din judeţul Galaţi în secolele XV-XVII, p. 95 

(consideră ridicarea schitului anterior datei de 31 august 1796); Arhim. Daniil Oltean, op. 

cit., p.  349. 
16Arhivele Naţionale Iaşi, Colecţia Documente, 602/81. 
17Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, II/34. 
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Satul Căuieştii, situat astăzi în comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi, a făcut 

parte din ocolul Corod, înglobează Schitul Rusu la 1816, 1828, 1831, 1832 şi 1833, 

include cătunele Băţoaia şi Ştieţeşti la 1838,  1841 şi 1843, iar la 1845 pierde 

cătunul Ştieţeşti şi Schitul Rusu, înglobat în Ştieţeşti18. Într-o lucrare de anvergură 

de la sfârşitul secolului al XIX-lea autorii nu au fost prea darnici cu informaţiile 

despre satul Căueşti, pe care le reproducem: „pl. Corodul, com. Adam, spre S-V de 

satul Adam. Are 207 locuitori (din care 16 ştiu carte). Înainte se numea Cucueşti”19, 

iar cele privitoare la Stieţeşti sunt şi mai succinte: „sat, în jud. Tutova, pl. Corodul, 

com. Adam, la V. de satul Adam”20. 

Atestări ale schitului sunt din mărturia lui Pavăl căpitanul cu fiii şi seminţia 

sa din Tăplăoani şi Ionaşco, fiul lui Enea cu seminţia sa din Vitezeşti de pe valea 

Corodului, dată mănăstirii Adam din codrul Ghenghii la 3 septembrie 1696, când 

avem ca martor pe monahul Gherasim de la Mănăstirea Rusului21, sau din 31 august 

1796, când lăcaşul este lăsat împreună cu părţile de moşie din Osceni (de fapt, 

Osieci) de monahul Damiean Berariu nepoţilor săi22. 

 Dămiiian/Demiian /Dămeian Băraru monahul vinde la 2 mai 1795 nepoţilor 

săi Manolache Lupaşco şi Gavrilă Zorilă partea sa din Osieci, pe care o stăpâneau 

împreuni „de la moşi(i) noştri”. Zapisul de vânzare a fost scris de preotul Badul23. 

Dămiian monahul se confruntă cu supărările provocate la chilie de Apostol Manole 

şi Ioniţă Cloşcă, care de teama pedepsei aplicate de ispravncii ţinutului Tutova, 

sesizaţi de monah, îşi cer şi obţin iertare la 20 decembrie 1795 cu condiţia de a nu 

mai „faci cât de puţănă supărari şi gâlceavă… căci noi tre(a)bă cu schit(ul)            

n-avem”. Zapisul a fost scris de căpitanul Costantin Portase24, ce provenea dintr-o 

familie asupra căreia cercetătorul ar trebui să se aplece pentru a urmări achiziţiile lor 

din moşia Osieci şi impactul asupra Schitului Rusului. 

Monahul Daniil Bărarul dănuieşte mănăstirii Adamla 20 aprilie 1798 

„parte(a) călugărului Jalobă (?), care o au fost dată daniie moşului mieu 

                                                           
18Tezaurul toponimic al României. Moldova, volumul I, Repertoriul istoric al unităţilor 

administrative-teritoriale 1772-1988, Partea 1, A. Unităţi simple (Localităţi şi moşii) A-O, 

Bucureşti, Editura Academiei Române, 1991, pp. 210-211. 
19 George Ioan Lahovari, General C.I. Brătianu, Grigore Tocilescu, Marele dicţionar 

geografic al României, Bucureşti, Stab. Grafic J.V. SOCECU, 1899, vol. II, p. 307. 
20Ibidem, vol. V, 1902, p. 469, 
21Fond Mănăstirea Adam, III/15; CDM, IV, p. 410, nr. 1855; Arhim. Daniil Oltean, op. cit., 

p. 349. 
22Arhim. Daniil Oltean, op. cit., p. 349. 
23Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, II/30. 
24Arhivele Naţionale Iaşi,  Fond Mănăstirea Adam, V/37. 
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Alecsandru Adam” din Glăveni25. Care să fie legătura dintre monahii Dămiian şi 

Daniil Băraru, ultimul revendicat din „moşul” său Alexandru Adam? 

Prin zapisul din 28 februarie 1798, Gavrilă Ghidion, Neculai Manoli, Vasile 

Zotinca, Ioniţă Cloşcă, Apostul Manoli şi Hâncul Taivan, ce se judecau cu vechilul 

mănăstirii Adam pentru Schitul Rusului, încredinţează egumenului mănăstirii Adam 

hotârârea judecăţii moşilor lor prin care divanul i-a „dat rămaş(i) ca călugări(i) cii 

ci vor fi la schit să stăpânească atât schit(ul), cum şi loc(ul) prinpregiur(ul) 

schit(u)lui, după cum arată prin carte(a) di gi(u)dicată di la răposat(ul) Grigori 

Ghica voevod” (decedat în 1777)26. 

Vasile Popa, în urma poruncii isprăvniciei ţinutului Tutova, primită la 18 

mai 180527, prin intermediul părintelui Ioachim, vechilul Mănăstirii Adam, 

cercetează şi transmite la 21 mai 1805 situaţia vinului vândut la Schitul Rusului de 

Vasile Manole şi Vasăli Sârbul, ce urmau a se prezenta la Bârlad pentru lămurirea 

organelor administrative28. Porunca din 18 mai 1805 aminteşte comercializarea 

vinului de Pavăl Manole la Schitul Rusu, pagubele aduse Mănăstirii Adam şi „mari 

supărare călugărilor la schit, niputându-si odihni din pricina acie”. Isprăvnicia 

porunceşte tăierea cepurilor, stoparea comercializării vinului, evaluarea cantităţii 

vândute din toamna anului 1804 şi până în mai 1805, întocmirea izvodului şi 

ridicarea lui Pavăl Manoli29.   

Postelnicul Ioan Jora şi ispravnicii ţinutului Tutova scriu la 30 septembrie 

1830 postelnicelului Gheorghi Ciohodar şi răzeşilor săi de la Schitul Rusului să se 

prezinte la isprăvnicie pentru cercetarea împresurării moşiei mănăstirii Adam30. 

Lista cu mănăstirile şi schiturile din Moldova, realizată în timpul generalului 

Pavel Kisseleff, anterioară întronării domnitorului Mihail Sturza (1834-1849), oferă 

informaţii despre situaţia acestor aşezăminte din eparhiile Romanului şi Huşului. 

Pentru ţinutul Tutova, din eparhia Romanului la acea dată, este înregistrat schitul 

Rusului, în timp ce mănăstirea Adam o găsim la ţinutul Covurlui31. 

                                                           
25Arhivele Naţionale Iaşi,  Fond Mănăstirea Adam, V/39. 
26Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, II/35. 
27Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, II/53. 
28Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, VI/115. 
29Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, II/53. 
30Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, VI/142. 
31Th. Codrescu, Uricarul sau colecţiune de diferite acte care pot servi la istoria românilor, 

vol. VIII, Tipo Litografia Buciumul român, Iaşi, 1886, pp. 231-232.   
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Postelnicelul Irimia Cârneci vinde sachelarului Manuil de la Mănăstirea 

Rusului la 15 martie 1849 doi stânjeni de pământ în hotarul moşiei Osieci, cu preţul 

de şase galbeni. Actul este întărit cu pecetea satului Stieţeşti32. 

Desfiinţarea schitului se petrece probabil la 1864 odată cu transferarea 

monahiilor la mănăstirea Adam33. 

                                                           
32Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, II/100. 
33 Dr. Paul Păltănea, Domeniul mănăstiresc din judeţul Galaţi în secolele XV-XVII, în 

Credinţă, istorie şi cultură la Dunărea de Jos, p. 95; Arhim. Daniil Oltean, op. cit., p. 349. 
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DOCUMENTE 

 

1.                                                                             1695 (7204) octombrie 1 

 

+ Adecă eu, Vasilach(e) Adam călugărul, scriu şi mărturisesc, cu cest 

adevărat zapis al meu, la mâna nepotu-meu, lui Gavriliţ(ă), să-i fie de bună credinţă, 

précum i-am dat viia mea din Cleni, patru pogo(a)ni de vie, să-i fie danie, alegând 

făr(ă) un pogon ce l-am cumpărat de la Necula. Deci acel pogon  l-am dat unui nepot 

al meu, lui Enachi copilului iar(ă)şi danii, să n-aibă tre(a)bă nepotu-meu Gavriliţ(ă), 

nici alte rude de-a mele. Şi acele patru pogo(a)ni de vie ce le-(a)m dat nepotu-meu 

lui Gavriliţă, le-(a)m dat cu toţi pomii ce sânt înpregiurul acelor patru pogo(a)ni, şi 

m-am tocmit cu nepotu-meu până în trei ani să înpărţim rodul în giumătati şi să-mi 

curăţi nepotu-meu şi patru pogo(a)ni de pădure la Mănăstirea Rusului să-mi fac vie, 

iar de la al treile an încolo nime să mai aibă tre(a)bă în vie, să-i fie nepotu-meu 

dre(a)ptă ocină şi moşie în veci neclătită. Aşijdirile şi din ficiorii mei, şi di fetele 

mele, carili s-ar ispiti a faci vrun val nepoto-meu lui Gavriliţ(ă) peste zapis şi peste 

tocmală ce-(a)m făcut cu nepotu-meu, unii ca acei să fie afurisiţi şi neertaţi şi de 

Dumnezău, şi de mini, şi să fie afurisiţi de Maica Precistă şi de 12 Apostoli, şi de 

trei suti şi 18 părinţi ce-au fost la săbor în Nichie, şi să fie lăcaşul lui cu Iiuda, cela 

ce-(a)u vândut pe Domnul H(risto)s. Şi în tocmala no(a)stră a(u) fost mulţi o(a)meni 

buni, anumi părintele Iliseiu, egumănul de la Mănăstiri(a) Rusului, şi To(a)der 

Plotunescu ot Huşi, şi Grozav ot Cleni1, şi Micul ot tam, şi Mamule tij, şi Mafteiu tij, 

şi Hâncul tij, şi Oniţă Comănaci tij, şi Apostol brat Grozav, şi To(a)der sn(ă) 

Moeseiu tij, şi Măţoiu tij. Şi eu Ghiorghiţ snă Baicul am scris zapisul. Şi păntru mai 

mari credinţa ne-(a)m pus iscăliturili şi degeteli să fie de bun(ă) crédinţă.   

V<ă> l1t<o> =zsÌd <7204/1695> m<1>s<é>]ă oc<tomvrye> aÆ <1>. 

Az, Vas<i>l<a>ce Adam c<ă>l<u>g<ă>r, iscal. 

+ Az, monah Ilisei, iscal.  

Aşijdere şi eu Enachi încă l-am dat danie dumisale lui Gavriliţe acest pogon 

al miu ce scriem mai sus într-acest zapis denainte(a) popei Miholui şi popii lui 

Varălam de Perişeani şi a mulţi oamin(i) ce-s(e) vor iscăli. 

+To(a)dir Plotonescul. 

+ Micul. 

Apostol brat Grozav. 

+ Moţoiu. 

+ Erei Mihul. 
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+ Erei Vrălam. 

Bejan s(i)n Misail. 

Hâncul. 

+ Az, To<a>d<e>r iscal sn0 Mo<i>săiu. 

+ Az, Giorgiţe Baic, iscal. 

Maftei snă Ghiorghiţă. 

 

<Pe verso>: 7204 (1695) oct(ombrie) 1 / Zapis pentru vie de la Cleni; Zapis 

pentru viia de la Cleni a mă(nă)s(ti)rii lui Adam. 

 

Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, VI/28, original, rupt şi lipit 

pe verso cu altă hârtie. 

EDIŢII: Const. Solomon şi C.A. Stoide, Documente tecucene, I, sec. XVII-

XIX, Bârlad, Tipografia Lupaşcu, 1938, p. 47, nr. CIV; CDM, IV (1676-1700), 

volum întocmit de Mihai Regleanu, Doina Duca Tinculescu, Veronica Vasilescu, 

Constanţa Negulescu, Bucureşti, 1970, p. 389, nr. 1758 (rezumat). 

_________________________ 
1 Rupt. 
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2.                                                                             1696 (7205) septembrie 3 

 

+ Adecă eu, Pavăl căp(i)t(a)n(u)l cu ficiorii mei şi cu săminţiile no(a)stre ot 

Tăplăoani, şi eu Ionaşco, ficiorul lui Ene, cu săminţiia mea ot Vitezăşti, scriem şi 

mărturisim cu cest adevărat zapis al nostru să fie de mari credinţă svintei mănăstiri a 

lui Adam, ce este în codrul Ghenghii. Facem ştire pentru o moşie, anume satul 

Vitezeştii, ce este pe valea Corodului, în ţinutul Tutovii, având şi noi moşie într-acel 

sat, fiind doi bătrâni giumătate de sat a svintii mănăstiri şi ai noşti iar(ă)şi doi bătrâni 

giumătate de sat, având noi răzeşii noştri, iar cei doi bătrâni a mănăstirii i-au hotărât 

şi i-au ales cu oameni domneşti şi i-au lipit pe lângă alte moşii iar(ă)şi a mănăstirii 

dispre so(a)re răsari să fie tot una lângă altă, mai având svânta mănăstiri şi alte moşii 

alesi tot la un loc. 

Deci, noi am făcut gâlce(a)vă şi am zis că nu ne place cum au hotărât. Apoi 

noi văzând că este cu voe altor răzeşi şi au făcut şi urice pe cum s-au hotărât, noi 

încă am lăsat să fie cu voe no(a)stră, precum   s-au hotărât aşea să fie, de noi să nu 

mai aibă glăce(a)vă, nici de ficiorii nostri, nici de săminţiia no(a)stră în veci.  

Şi într-ace(a)st(ă) tocmală au fost de faţ(ă) Gherasim, călugărul de la 

Mănăstirea Rusului, şi      pr1éotul Tănas de la mănăstirea lui Adam, şi popa Irimie 

ot Uncani, şi Lupaşco diiac, şi Vas(i)lie tij diiac, şi Chiriiac snă Gligore (...)1, şi 

Tănas post. ot Vitezăşti, şi alţi carii s-ar iscăli mai gios. Şi pentru credinţa am iscălit 

şi degeteli ne-(a)m pus ca să-s(e) crează. 

V<ă> l1t<o>=zsÌe <7205/1696> sept<emvrïe> gÆ <3> dn0. 

+ Pavăl căpitan. 

+ Ionaşco. 

+ Ermonah Gherasim. 

+ Er(e)i Tănasie. 

+ Tănasie ot Vit(e)zăşti. 

+ Grigorii Leliţăi. 

+ Sidor ot Vitezăşti. 

+ Ierei Ghiorghi Baicu pisah sni zapis. 

 

Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, III/15, original, difolio, 

rupt la îndoituri şi lipit pe verso. 

EDIŢII: CDM, IV, p. 410, nr. 1855 (rezumat). 

_________________________ 
1Rupt. 
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3.                                                                                                  1794 mai 30 

 

Înştiinţare să faci cu această mărturii hotarnică, că după luminată carte(a) 

preînălţat d(o)mnului nostru, mărie sa Mihail Costand(i)n Suţul v(oie)vod, ci au 

adus cuvioşiia sa părinteli Enochintii, ig(u)m(e)nu(l) de sfânta măn(ă)st(ir)i lui 

Adam, cătră dum(nea)lui Costin Negre biv vel ban i dum(nea)lui Costand(i)n 

Costachi biv vel com(i)s, isprav(ni)ci de ţin(u)t(ul) Tutovii, prin care să poronceşti 

ca să aliagă şi să diosăbască părţili de moşiie ci are măn(ă)stire(a) în hotarul 

Osăecilor care esti la ţin(utul) Tutovii, pe apa Hobălnei, stâlpindu-li şi cu pietri 

hotară dispre alţi răzăşi şi înpregiuraşi. Şi fiind că dum(nea)lor rânduiţii bo(i)eri n-au 

putut să m(e)argă la faţa locului, având osăbiti trebuinţi ali ţin(u)t(u)lui ni-au rânduit 

pe noi aceşti mai gios iscăliţ(i), după a cărora poroncă viind la faţa locului am 

adunat pe răzăşi şi înpregiuraşi aceştii moşii şi întâiaş dată i-am întrebat ca să ne 

arăte cu care anumi moşii înpregiur să hotărăşti, şi de au niscaiva scrisori din care să 

ne putem adiveri în câţi bătrâni umblă această moşiie şi care niamuri trag parte dintr-

însa, şi au arătat că această moşie Osăecii dintru în vechimi şi pân(ă) acum au 

umblat întru acest chip. Adică stare(a) ei în lungu curgi capătul din gios între răsărit 

şi între amiazizi; aşijdire şi capătul din sus între apus şi între amiazinoapti, iar 

sămnili hotarălor ei purceg colţul dispre răsărit aproapi de pârăul Grosului înpotriva 

oltariului sfintii măn(ă)stiri a lui Adam şi în sus coasta pin oltariul măn(ă)stiri 

îngiugându-s(e) alăture cu moşiia Băloşaştii  pi piscu şi la vali pisti pârăul Hobălnii 

şi tot în sus prin fântâna Banciului şi pin fântâna Roşuorului unde să diosăbăsc 

Băloşaştii măn(ă)stirii di Băloşaştii dum(nealui) pit(arului) Vasâli Nistor, şi tot în 

sus alăture cu Băloşaştii dum(i)sale pit(a)r(u)lui pin margine(a) po(i)enii Vântului pi 

din vali de nişte pruni pân(ă) în lacul cu rogosul la capătul Osăecilor colţul dispre 

amiazinoapti, undi loveşti capul ei în coastili moşii Pupezănilor, ci să numeşti şi 

Floreştii, şi de acol(o) mergi la vale pe zare(a) dialului prin codru pân(ă) lacul 

Porcului, undi dă colţul cu moşie Grădinarii, şi de acolo apucă în gios şi cam la 

răsărit pin capătul Grădinarilor şi să pogoară pe lângă gura văi(i) Leurdii pe dispre 

răsărit, şi trecând piste Hobalna mergi pe dial şi pin codru pin fântâna Stroiului, ci 

este în margine(a) po(i)enii dispre apus şi la vali pisti pârăul ci vini de la Băţoaia pin 

capătul Făţăşanilor pin fântâna de ocină din poiana Flore pisti piscu şi tot pe costişa 

piscului la vali pi din vali di casa lui Ţarălungă, şi trecând pisti pârăul Rusului apucă 

pe pârăul lacului din groapă pin capul Căueştilor pân(ă) în lacul din groapă, undi să 

întâlneşti cu moşiili mănăstirii ci vin de la Fundianul, şi de acolo apucă capătul 

moşii prin capătul Crimiteştilor spre răsărit pe margine(a) po(i)enii Târgului pe 
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drumul vechiu, şi tot spre răsărit pin viile măn(ă)stirii la vale pân(ă) în dreptul 

oltariului măn(ă)stirii, unde să închei arătare(a) sămnilor a toată moşiia Osăecilor;  

Cum şi în câţ(i) bătrâni umblă această moşiie, iarăş ni-au arătat un ispisoc de 

la răpoosatul Petru v(oie)vod din anul  =zlÌq  <7036/1528> mart<ïe> cÆ  <20>
34, prin 

care diosăbişti gium(ă)tati di Osăeci parte(a) din sus şi o dă Danciului Petrandii, şi 

gium(ă)tati parte de gios o dă lui Toader Băloş, i Ivaşc(o), i Mihul, i Costi, i Zlata, i 

Ana şi Mariia, din care bătrân după înmulţire(a) niamurilor ci s-au făcut mai pre 

urmă, ni-au arătat că într-acestaş chip esti înpărţire(a) lor, însă pol sat Osăecii de sus, 

parte(a) Danciului Petrandii pe cinci ficiori ai săi, anumi Petrişor, i Grosul, i 

Vărbiiizbaş, i Gianta şi Ţocul. Iar parte(a) de gios iarăş pe cinci bătrâni, anumi 

Costi, i Ana, i Ivaşcu, i Mihul şi Zlata, pe care îi adiveriazi şi ispisocul de sus arătat, 

bizi Toader şi Mariia ci s-au adiverit că au fost stărpi.  

Dar pentru cii ci trag din bătrâni(i) arătaţi şi din fiişticare parte a moşii să 

arată pre largu la diosăbită hotarnică ci s-au dat la mâna răzăşilor, cum şi la părţili 

măn(ă)stirii ci-i s-au alis din fiişticare bătrân, precum în gios să arată.  

Deci, începând a măsura curmezâşul moşii din dreptul oltariului măn(ă)stirii 

lui Adamu spre apus piste vale(a) Briabănului şi piste piscul Orzului  pe lângă un 

scoruş la vali asupra Schitului Rusului pân(ă) din vali de lutul albu într-un boor 

vechiu ci este în gura pârăului ci vini din lacul din groapă, şi s-au pus piiatră hotar, 

care diosăbişti coasta Osăecilor de capătul Căueştilor, în care măsură s-au găsit 825 

stânjini, adică opt sute douăzăci şi cinci stânjini. Al doile(a) măsură iarăş curmezâşul 

s-au început din fântâna Roşuorului din hotar(ul) Băloşaştilor spre apus pisti vale(a) 

Hobălnii  pân(ă) în fântâna Floare în boorul vechiu, cari diosăbişti iarăş coasta 

Osăecilor de capătul Stieţăştilor şi a Făţăşanilor, şi s-au găsit iarăş 825 stânjăni. Al 

triile(a) măsură s-au început din margine(a) po(i)enii Vântului de lângă nişti pruni, 

iarăş din hotar(ul) Băloşaştilor curmezâşul piste Hobalna pân(ă) în boorul vechiu la 

gura văi(i) Leurdii, undi diosăbişti iarăş coasta Osăecilor de cătră capul Grădinarilor 

şi s-a găsit 900 stânjăni, adică nouă sute, după hotarnica vechi a dum(isa)li ban(ului) 

Costin Negre, fiind atunce vÆ  pah(arnic) din anul =zsÌog <7273/1765> iuli<e> qÆ <6>, 

măsurându-s(e) şi lungul moşii din capăt s-au găsit 2955 stânjini, adică două mii 

nouă suti cincizăci şi cinci stânjini, care moşiie a tot hotarul înpărţindu-s(e) pe zăci 

bătrâni, precum mai sus s-au arătat, să vini de bătrân curmezâşul câti 82 stânjăni, 4 

palmi, atât capătul din gios, cum asămine şi la mijloc.  

Iar la capătul din sus câti nouăzăci stânjăni, din care o samă de răzăşi din 

niam(u)rili bătrânilor învoindu-s(e) între dânşii ş-au ales părţili lor la un loc precum 

s-au arătat înpărţala lor la diosăbit hotarnică ci li s-au dat, iar părţili măn(ă)stirii s-au 

                                                           
34DIR, A. Moldova, XVI, vol. 1, pp. 275-276, nr. 242; CDM, I, p. 102, nr. 353 (rezumat). 
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ales întâi daniia vechi ci o ari cu zapis din anul =zrÌxa <7161/1652> oct<om>v<rye> dÆy 

<14> de la Petrişor ot Tăplăoani, i Vărbii izbaş, i Vasâli Ţocul ot Mileşti, şi Sava 

Rujan ot Grădinari, prin care scriu că au dat daniie lui Adam căp(i)t(an) codru(l) 

pustiiu pe vale(a) Briabănului de ş-au făcut măn(ă)stire, însă numai pân(ă) zărili 

dialurilor pe piscu(l) Orzului şi în sus prin fântâna Stărcului şi să pogoară pe buza 

piscului în matca Hobalnii, care daniie după cuprindire(a) zapisului s-au măsurat 

dinpotriva oltariului şi pân(ă) în zare(a) dialului în piscul Orzului s-au găsit 320 

stânjăni, şi la un scoruş s-au pus piiatră hotar care la apus diosăbeşti parte(a) 

mănăstirii di cătră parte(a) răzăşilor, cum asămine s-au măsurat şi la gura 

Băibrianului spre apus 320 stânjăni, şi undi s-au plinit suma stânjănilor s-au pus 

piiatră hotar pisti vale(a) Stărcului în costişă piscului Scroafii, şi aşa s-au închiet 

daniia vechi a măn(ă)stirii, şi fiind că tot di la niam(u)rili bătrânilor ci au dat întâi 

danii măn(ă)stirii, mai ari măn(ă)stire(a) câtiva părţi iarăş danii i schimbătură şi 

cumpărături s-au ales din gura văi(i) Briabănului, adică din cap(ul) danii în sus pe 

lungul moşii, alăture cu Băloşaştii pin poiana Vântului pân(ă) în lacul cu rogozul, 

însă; 

 

Capătu(l) din gios  

la gura văi(i)              

Briabănului la  

cap(ul) danii.    

Asămine şi la  

mijloc.                      Capăt din sus. 

 

Stânjăni Palmi Stânjăni Palmi Părţili măn(ă)stirii afară din daniia vechi. 

82 4 3 - Bătrânul Petrişor din Danciul Petrinda, ci-l ari 

măn(s)t(i)re(a) daniie de la preot(ul) 

Ghiroghii, nepot lui Baicul cel bătrân, 

strănepot Bugăi de Pupezăni, cu zapis din  

=zsÌø  <7209/1701> mart<ye> cÆ  <20>. 

82 4 3 - Bătrânul Giantă tot din Danciul Petrinda, ci-l 

ari cumpărătură di la Lupul, i Ion Stavăr, i 

Pahomii şi Crăste Strătilă, cu zapis din =ašÌpz 

<1787> iuli<e> eÆy  <15>. 

16 4 18 - A cinci(a) parte din bătrân(ul) Vărbii izbaş tot 

din Danciul Petrinda, ci o ari di la Simion şi 

mătuşa lui Irina, parte(a) lui Alixandru Rusul, 
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din pricina unor râmători, cu zapis din =zsÌl 

<7230/1721> dec<e>mv<rye> cÆe <25>. 

10 - 11 - Din bătrân(ul) Ţocul tot din Danciul Petrinda, 

parti(a) lui Gavril Ţocul, ci o are cumpărătură 

cu zapis din =zsÌka <7291/1783> avg<us>t lÆa 

<31>.  

20 5 22 4 Tij, din bătrân(ul) Ţocul din Danciul Petrinda, 

ci o ari schimbu cu Ioniţi Donosii şi fraţii lui 

cu zapis din an(ul) acista, mai 29. 

212 1 231 4  

 

 

Tot cap(ătul) din  

gios la gura văi(i) 

 Briabăn(u)lui.        Şi tot cap(ătul) din sus. Părţili mănăstirii. 

 

Stânjăni Palmi Stânjăni Palmi  

212 1 231 4 Suma din urmă. 

11 - 13 - Tij, din bătrân(ul) Ţocul din Danciul 

Petrinda, parte(a) Nechiforeştilor cu fraţii lor, 

ci o ari schimbătură cu zapis din anul acesta, 

mai 30. 

6 7 7 4 Din bătrân(ul) Rujan din Costi din a patra 

parte a triia parte, parte(a) Hohoteştilor 

cumpărătură i schimbătură cu zapis tij din 

anul acesta, mai 17. 

20 5 22 4 A patra parti din bătrân(ul) Rujan din Costi, 

parte(a) Gaftoneştilor, daniie cu zapis tot din 

anul acesta, mai 16.  

20 5 23 4 Tij, din bătrân(ul) Ţocul din Danciul 

Petrinda, a patra parti, parte(a) Harueneştilor 

şi a niam(u)rilor săi ci o are schimbătură cu 

cap(i)t(anul) Costand(i)n Portas(e), cu zapis 

tij din anul acesta, mai 29.   

8 2 10 - Au mai dat răzăşi(i) din toati părţili lor cu a 

lor voiia măn(ă)stirii. 

279 4 307 -  
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Cari sumi de stânjăni a mănăstirii s-au diosăbit pe lungul moşii din gura 

văi(i) Briabănului în sus, iar curmezâş pisti piscul Stărcului la apus şi pisti vale(a) 

Stărcului pân(ă) undi s-au plinit suma 279 stânjăni şi 4 palmi, şi s-au pus piiatră 

hotar în capătul danii vechi, care piiatră la apus disparte parte(a) măn(ă)stirii di cătră 

parte(a) Taivăneştilor i a Manoliştilor, suma lor de patruzăci stânjăni dânduli-s(e) 

alăture cu părţili măn(ă)stirii din cap(ul) danii în sus, şi la trăsura din mijloc iarăş 

asămine s-au dat măn(ă)stirii din Fântâna Roşuorului la apus în vali şi înpotriva 

Fântânii Floarii, unde s-au plinit iarăş suma 279 stânjăni, 4 palmi, şi s-au pus piiatră, 

cari piiatră la apus diosăbişti părţâli măn(ă)stirii iarăş di cătră acei patruzăci stânjăni 

a Tăivăneştilor i a Manoliştilor răzăşi. Iar 307 stânjăni ci s-au vinit  măn(ă)stirii la 

măsura al triile(a) din sus s-au dat din poiana Vântului din prunii ci s-au arătat mai 

sus şi la apus şi cam la amiazizi, asupra gurii văi(i) Liurdii, şi undi s-au plinit suma a 

trii sute şapti stânjăni, s-au piiatră hotar, care piiatră la (a)pus diosăbişti părţili 

mănăstirii di cătră patruzăci şi cinci stânjăni parte(a) Taivăneştilor şi a Manoliştilor 

ci li au şi ei di baştină şi răscumpărătură: Şi aşa s-au închiet şi s-au diosăbit părţili 

măn(ă)stirii de cătră părţili răzăşilor şi a niamului Rujanu, urmându-s(e) după 

hotarnica di mai înnainte a dum(nealui) ban(ul) Costin Negre cu anul de mai sus 

arătat. Iar pentru pricina Schitului Rusului, după dovezâle şi adiverire(a) hotarului 

Osăecilor, precum mai sus s-au arătat cu încungiurari în sămni, au rămas pe moşiia 

Căueştiilor, cum şi pentru parte(a) Taivăneştilor şi a Manoliştilor, ci trag baştină din 

Rujan şi răscumpărătură din Ţocul, fiind că aceşti doi bătrâni ave(au) danii de mai 

înnainte la Măn(ă)stiri(a) Adam. Pintru aceia li s-au diosăbit parte(a) lor alăture cu 

părţili măn(ă)stirii, şi din capul danii vechi în sus cu sumă de 40 stânjăni. Aşijdire şi 

pentru o piiatră hotar ci cu greşală au fost pus di vor(ni)c(ul) Mirci cu dispărţiri di 

Băloşăştii pitar(u)lui Vasâli di cătră Băloşaştii măn(ă)stirii, pe care au fost să o puie 

la Fântâna Roşuorului, iar nu la Fântâna Banciului, a căriia greş(e)ală cercetându-

s(e) şi din mărturia hotarnică a pit(a)r(u)lui Vasăli Nistor, adiverindu-s(e) că 

dispărţiri(a) Băloşaştilor di sus di cătră Băloşaştii di gios  este la Fântâna Roşurolui 

şi la răs(ă)rit curmezâş la Poiana Rogo(a)zâlor, pi care piiatră îndreptându-s(e) s-au 

luat di la Fântâna Banciului şi s-au pus la Fântâna Roşuorului înpotriva scoruşului di 

Poiana Rogoazâlor. 

Şi după alegire(a) şi diosăbire(a) cu pietre hotară ci s-au făcut părţilor 

măn(ă)stirii cu suma stânjănilor de sus arătaţ(i) după poronca dum(i)sali ban(u)lui 

Costin Negre isprav(ni)c s-au dat şi de cătră noi această mărturii hotarnică.  

=ašÌkd <1794> mai lÆ  <30>. 

Vasili Pelin hotarnic. 
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(…) post., hotarnic. 

(…) diiac, hotarnic. 

 

După luminată poronca mării sa(le) lui vod(ă), fiind noi rândui(ţi) ca-(să) 

facim alegiri şi hotărâri părţâlor măn(ă)stirii din hotarul Osăiacii şi neputând noi 

mergi, având trebuinţăli ţân(u)t(u)lui, din poruncă am rânduit pi aceşti di sus 

iscăliţ(i), fiind şi cu cerire(a) atât di cătră parte(a) măn(ă)stirii, cum şi a răzăşilor, 

carii după alegiri(a) ci au făcut, au încredinţat mai sus. Pentru aceia am încredinţat şi 

cu a no(a)stre iscălituri, iar cari vreo parti nu s-ar mulţămi, uşa luminatului divan 

iasti deşchisă. 

1794 iuni(e) 8 

<ss>  Costin Negre ban. 

 

Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, VII bis/8, original. 
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4.                                                                                       1795 decembrie 20 

 

Adică eu, Apostul Manole, şi eu Ioniţi Cloşcă, dat-am zapisul nostru la 

măna părintelui Dămiian ot Schitul Rusul, precum să-s(e) ştii c(ă)1 făcându-i noi 

supărari la chilie sa piste putinţa lui, au mersu de s-au jăluit la dum(nea)lor 

ispravnicii de ţinut şi vrăndu ca să ne ducă acum după vina no(a)stră să ne luăm 

pede(a)psa, am căzut cu rugăminte la părintele ca să ne (i)erte de această greşală ce 

am făcut. Şi milostivindu-să ne-(a)u (i)ertat şi de acum înnainte de a mai faci cât de 

puţănă supărari şi gâlceavă să fim de pedepsi, căci noi tre(a)bă cu schit(ul) n-avem, 

ci de noi să fii în pace. Şi pentru credinţa am rugat p(e)1 căp(i)t(anul) Portasii de au 

scris acestu zapis. 

1795 dec(embrie) 20 

Eu Apostul Manole, adiverez. 

Eu Ioniţi Cloşcă, adiverez. 

Şi eu am scris cu zisa lor şi sănt martor. 

Cost(a)nd(i)n Port(ase) căp(i)t(an) <m.p.>.  

 

<Pe verso>: Zapisul di la o(a)minii Schitul(ui) Rusul să nu facă supărar(e) 

schitului.    

 

Arhivele Naţionale Iaşi,  Fond Mănăstirea Adam, V/37, original, rupt. 

_________________________ 
1Rupt. 
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5.                                                                                      1796 octombrie 31 

 

Cinst(it) dumn(eata) arh(on) jâc(ni)ce(r) Iordachi Movilă i dumn(eata) 

căp(i)t(a)ni Costandin Chicoş. Fiind că pentru pricina ci este între căp(i)t(anul) 

Costandin Portasăi şi între răzăşii de moşiia Osăecii, Manoleştii şi Taivaneştii, la 

hotarul părţii răzăşilor ce trag din bătrânul lui Rujan i alţi bătrâni în hotarul 

Osăecilor, după cercetare prin giudicată ce li s-au făcut aice au făcut toţi răzăşii 

aceştiia cerire ca pricinuire(a) aceasta ce este între dânşii de zâc ei că Schitul Rusul 

este pe parte(a) lor ce o trag în Osăeci, mai lăţând cu întindire parte(a) lor, şi 

căp(i)t(anul) Costandin Portasăi zâce cum că Schitul Rusul este pe moşiia Căueştii, 

şi parte(a) lor ar fi întinzându-o rău cu lăţime(a) ce fac, să-s(e) facă măsurare(a) 

părţii lor din Osăeci, începându-s(e) din daniia măn(ă)stirii lui Adam spre apus 

asupra Rusului, pân(ă) unde să vor înplini cinci sute doauăzăci stânj(e)ni g(o)sp(o)d 

după mărturiia hotarnică a căp(i)t(anu)lui Dumitru Chicoş din veleat 1791 

no(i)emvr(ie) 25, ce-au arătat răzăşii, şi să vor priimi cu a li rămâne parte(a) 

răzăşilor de moşie în suma stâ(n)jinilor de sus arătaţi dup(ă) măsurare(a) aceasta, 

fără a mai pricinui mai mult; La care priimindu-s(e) şi căp(i)t(anul) Costandin 

Portasi, au şi dat zapis unii la mâna altora că nu vor mai sminti învoire(a) şi 

priimire(a) această cerşută de răzăşi dup(ă) cum mai pre largu să arată în zapi(se)li 

ce sânt la mâna amânduror părţilor, încredinţate de cătră noi. 

Pentru aceia iată spre măsurare(a) aceasta rânduindu-să pe dum(neavoastră), 

să scrie ca mergând la faţa locului să strângiţi pe amândoouă părţile şi cu stânjăn 

făcut drept dup(ă) palma g(os)pod din hotarnică, să faciţi măsurare(a) aceasta a 

părţii răzăşilor în hotarul Osăecilor din bătrânil lui Rujan, în frica lui Dumnezău 

drept. Şi dup(ă) măsurare să şi stâlpiţi cu pietre hotar întru osebire(a) aceştii părţi a 

răzăşilor, dând şi mărturie la mâna lor cu înştiinţare arătătoare pre largu cătră noi, 

pentru ca dup(ă) mărturiia ce li să vor da de cătră noi să li rămâ(i)e stăpânire(a) 

nestrămutată. 

(17)96 oct(om)v(rie) 31 

<ss> 

<ss> 

Însă fiind că dintru acei de mai sus stânjăni au să mai de(a) şi altora răzăşii 

aceştiia, pentru aceia dum(nea)v(oastră) nu veţi puni hotar, ci (nu)mai sămne şi 

înştiinţare aice, şi atunce să vor pune pietre hotar. 

 

Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, II/34, original. 



DANUBIUS XXXVII   435 

 

6.                                                                                         1798 februarie 28 

 

Adecă noi toţi cari mai gios ne vom puni digitile şi numili, dat-am 

încridinţat zapis(ul) nostru la cin(stită) mâna sfinţii sali părintilui igumin ot 

măn(ăs)tiri lui Adam, pricum să-s(e) ştii că avându noi giudicat(ă) cu vichil(ul) 

măn(ăsti)rii înnaint(ea) dumisali spat(arului) Costandachi, ispravnic ot Tut(o)va, 

pintru Schit(ul) Rusului, ca după giud(e)cata ci au avut moşii noştri înnainti(a) 

divan(u)lui, ni-au dat rămaş(i) ca călugări(i) cii ci vor fi la schit să stăpânească atât 

schit(ul), cum şi loc(ul) prinpregiur(ul) schit(u)lui, după cum arată prin carte(a) di 

gi(u)dicată di la răposat(ul) Grigori Ghica voevod. Şi di acum înnainte să nu avim 

nimică amestec atât cu călugării, cum şi cu schit(ul), iar cari dintri noi să va mai 

scula cu pricină să-ş(i) ia căzuta pedi(a)psă, după grişala ci va faci. Şi pintru ci mai 

adivărată credinţă, am pus digitili şi numili. 

=ašÌki <1798> fevr<uarye> 28. 

Eu Gavrilă Ghidion adivirez. 

Eu Vasăli Zotinca. 

Eu Nec(u)lai Manoli. 

Eu Ion(i)ţi Cloşcă. 

Eu Apostul Manoli. 

Eu Hâncul Taivan. 

Şi eu căp(i)t(anul) Costand(i)n, am scris cu zisa lor. 

 

De la is(prăvnicia) Tutovii. 

Dinainti(a) noastră au dat zapis(ul) acista. Văzând cart(ea) domni(a)scă di 

giudecată       apucându-s(e)cum că nu s-ar mai amesteca la nimică la schit, nici vin 

în crâşmă acolo n-or mai vindi, ca să nu mai facă supărari schitului şi pentru acii 

l(e)am adivirit şi cu a no(a)stră iscălitură. 

(17)98 fiv(ruarie) 28 

<ss>  Gheorghi (…) spat(ar). 

 

<Pe verso>: Zapisul Căueştilor, pentru Schit(ul) Rusului.  

 

Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, II/35, original. 
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7.                                                                                              1798 aprilie 20 

 

Adică eu, Daniil Bărarul monah, dat-am adevărat şi încredinţat zapisul mieu 

sfintei măn(ăsti)ri) lui Adam, precum să-s(e) ştie că având eu o parte de moşii în 

Glăveni, parte(a) călugărului Jalobă, care o au fost dată daniie moşului mieu 

Alecsandru Adam; Deci, aceast(ă) parte, de a me bună voe, o am dat-o danie sfintei 

măn(ăsti)ri pentru sufletele răposaţilor strămoşilor şi a moşilor şi a părinţilor noştri 

şi ale noastre spre vecinica pomenire. Deci, de acum înainte să fie sfânta măn(ăsti)re 

bună stăpânitoare în veci. Şi acest zapis l-am dat sfi(n)tei măn(ăsti)ri înnainte a 

tuturor părinţilor măn(ăsti)ri(i) care mai gios să vor iscăli şi spre cea mai bună 

încredinţare am pus numele şi degetul. 

=ašÌki  <1798> ap<rilïe> cÆ  <20>. 

Eu Daniil monah Bărar, adiverez. 

Macarie ermonah <m.p.>. 

Ioil ermonah du(hovni)c (?). 

Pahom(ie) Cuciul <m.p.>. 

Arhirii martur <m.p.>. 

Ioniche monah chelar martur. 

Vasile Iftodi vătav, mart(or). 

Şi acest zapis l-am scris eu preotul Ioan ot Adam cu zisa lui Daniil, şi 

martur. 

 

<Pe verso>: Zapisul Bărarului pentru Glăveni. 

 

Arhivele Naţionale Iaşi,  Fond Mănăstirea Adam, V/39, original. 



DANUBIUS XXXVII   437 

 

8.                                                                                                  1805 mai 18 

 

De la isprăv(ni)ci(a) Tutovii. 

Cătră Vasili Popa. Fi(i)ndu că sfinţii sa părintili igumenu(l) de mănăstire(a) 

lui Adam ni înştiinţază precum că un Pavăl Manoli în tării lui fără să meargă întâi să 

arăti sfinţii sali, de astă toamnă necontenit vinde vinu la Schit(ul) Rusu; şi nu numai 

că mănăstiri(i) aduci păgubire, dar şi mari supărare călugărilor la schit, niputându-si 

odihni din pricina acie.  

Pentru acie, dar ţi să scrii ca îndată să mergi şi să-i tai cepurili, oprindu-l de 

a mai vindi vin, cercetându şi aceasta de astă toamnă şi păr(ă) acum câti vasă de vin 

au vândut şi a câtă sumă. Şi în scurt să faci izvodu şi pe dânsul să-l râdici şi să-l 

aduci aici.  

Deosebit ne înştiinţăz(ă) părintile cum că câţiva oameni din Pupezăni nu ş-ar 

fi păzând caii ci- las(ă) aşa slobozi de mergu şi facu mari stricăciuni în fânaţu(l) 

mănăstirii. Pentru aceia dar să dai poroncă şi acelora ca să-ş(i) păzască cai(i), căci 

de-i vor mai scăpa, atunce să-i prinzi şi să-i aduci aici. 

(1)805 mai 18 

<ss> 

 

Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, II/53, original. 
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9.                                                                                                   1805 mai 21 

 

După cinstită poroncă a cinstitii is(prăvnicii) ci me-au vinit pi părinte(le) 

Io(a)chim, vichilul sfintii mănăstiri lui Adam, ca să mărg să cercetéz pentru nişti 

o(a)mini ci au vândut vin la Schitul Rusului, am mărs şi am cercetat şi am găsât 

vânduti trii vasă di vin di Pavăl Manole, cari fac în trii vasă 106 vedri, şi la un Vasăli 

Sârbul dooa vasă vin, unul di 20 vedri, unul de 30 vedri, cari fac 50 di ve(d)ri; şi 

nifiind1 o(a)minii acasă, am dat poroncă ca ori di au a răspundi, m(i)ercuri nigreşit 

să m(e)argă la Bârlad la cinstita is(prăvnicie) să răspundă, ori să-ş(i) de avaietul 

locului. Şi le-am dat şi poroncă ca mai aflându-să di astăzi înnainti că au vândut vin, 

să aibu ai lua să-i aduc(ă) la cinstita is(prăvnicie) să-şi ia căzuta certari, şi n-am lipsit 

a nu înştiinţa pe cinstita is(prăvnicie). 

1805 mai 21 

<ss>Vas(i)le Popa. 

 

<Pe verso>: Răveş(ul) isprăv(niciei) pentru Pavăl Manole pentru crâşmi ot 

Schit(ul) Rusul. 

 

Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, VI/115, original. 

_________________________ 
1 În text „nefifiind”. 
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10.                                                                                              1828 martie 2 

 

Isprăv(ni)cia Tutovvei. 

Cătră Sămeon Berce  mazâl ot Cotoro(a)ia. 

 

La isprăv(ni)ci(e) viind urmaşii post(elni)ce(lului) Alicsandru Portasi au 

făcut arătari că ei de la părinteli lor au rămas însărcinaţi cu datorii pi la unei şi alţii, 

cari acei credetori necontenet îi supără cerând să li plăte(a)scă, şi ei nici un chip altă 

n-au cu ci să plăte(a)scă, decât pentru să scapi de supărare credetorel(o)r vor a vinde 

un capăt din trupul moşii Căueştii despri răsărit, pi cari să află Schitul Rusul, undi 

sânt călugăriţe şi câtiva gospodari, care loc mărimi lui iasti curmezâşul frunte pi 

dispre răsărit patru suti patruzăci şi patru stânj(eni), lungul parte pe din gios spre 

apus doi sute zăce stânj(e)n(i), curmezâşul pe despre apus patru sute şaptezăci 

stânj(e)n(i), lungu(l) parte pi din sus nouăzăci stânj(e)n(i), cari acest loc vreu a-l 

vindi prin mezat. 

Drept aceia ţi să scrii. Priimind poronca aceasta să faci poblecaţii în curgere 

de patruzăci zâli după a sobornicescului hrisov hotărâre pentre toţi răzăşii şi 

megiieşii, şi cini vor da preţul cel mai folositoriu, fiind cu mulţimire(a) 

vânzătoril(o)r, să iscăle(a)scă în dosul ţidulii aceştii. Şi la înplinita vade  de 

patruzăci de zâli să vii la is(prăvnicie) ca să să facă şi hareciu de unde să-ş(i) ei 

întăritură de vânzare pi obiceiu. 

(1)828 mart(ie) 2 

<ss> 

 

Cin(sti)tă poro(n)ca aceasta primind am am urmat celor poronciti 

poblicarisânt pintre toţi răzăşii şi megieşii şi nici unul înpotrivitori nu s-au arătat, dar 

nici musterii să cumperi. Şi eu după poroncă cu plecăciuni înştiinţez cinsti(tei) 

isprăvnicii. 

1828 mai 1 

Simionu Berce mazil. 

Şi eu am scris <ss> Ghiorghii dascal.  

 

Arhivele Naţionale Iaşi, Colecţia Documente, 602/81, original. 
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11.                                                                              1830 septembrie 30 

 

Post(elnicul) Ioan Jora şi isprăv(ni)ciia Tutovii. 

Cătră post(elni)ce(lul) Gheorghi Ciohodar şi alţi răzăşi (ai) lui de la 

Schit(ul) Rusului. 

 

Fiind că svinţie sa egumen(ul) Sfintii Mănăstiri Adam au adus carte(a) 

cinstitului Divan ca să cercetăm pentru înpresurare(a) ci au jăluit că faciţi moşii 

aceştii mănăstiri.  

Pentru acee vi să scrii ca îndată să vă sculaţ(i) şi să veniţi aice spre 

înfăţoşări, însă să veniţi înpreună cu sfinţâe sa sau vechilul sfânţii sali, aducându-vă 

şi toati orici scrisori şi dovezi veţ(i) fi având în pricină, ca să-s(e) de sfârşit cercetării 

după poroncă, căci neviind veţi fi aduşi cu zapciu şi veţi da şi cioboti. 

1830 săp(tem)v(rie) 30 

<ss>Ioan Jora post(elnic). 

<ss> (…) agă. 

<ss> Gheorghi Opreşan pah(arnic). 

 

Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, VI/142, original. 
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12.                                                                                              1831 aprilie 2 

 

Cătră cinst(itul) divan giudecătoresc a Cnejii Moldavii. 

Isprăv(ni)ciia Tutovii 

 

După jaloba ci au dat urmaşii post(elni)ce(lului) Alisandru Portasă asupra 

răzăşilor di Căueşti i Osăeci, niamul Manolesc şi Tăivănesc, pentru venitul capătului 

di moşii Căueştii despre răsărit, undi esti Schitul Rusul, cerând ca să li să mai 

înpliniască de la pârâţi venitul pe 16 ani, socotit di 1344 lei, 11 par(ale), acelui capăt 

de moşii a Portăsăştilor, ci li-au stăpânit în tării supt numi di Osăeci curgire de 22 

ani, din cari 16 ani sânt plătiţi. Au adus carte(a) cinst(itu)lui divan din (1)828 

no(i)mv(rie) 15 coprinzătoari ca să-s(e) aducă faţi pi răzăşi şi să-s(e) îndatorească cu 

o vade di hotărât în cari vremi să aducă vrednică dovadă că parte(a) ace(a) de moşii 

s-au stăpânit di cătră egumen(ul) S(fintei) M(ănăstiri) Adam din ace(a) vremi, 

arhimandrit(ul) Mithodii, iar nu di dânşii, şi dacă păr(ă) la înplinire(a) vadelii   nu-

ş(i) vor aduci asămine dovadă, atunce să-s(e) apuci pe dânşii şi să-s(e) înpliniască 

dreptul jăluitorilor.  

După cari următori fiind s-au adus în câtiva rânduri întru înfăţoşări, şi ei n-

au fost următori a-şi puni vade spre dovada acelui cuvânt că ace(a) parti di capătul 

moşii jăluitorilor s-ar fi stăpânit de cătră numit(ul) igumen păr(ă) când la ce di pi 

urmă înfăţoşari, cu toati că la jăluitori era(u) dovezi că nu s-au stăpânit di cătră 

egumin, dar pentru ca să nu li mai rămâi cuvânt l-au rânduit pe du(mnea)l(ui) 

stol(ni)c(ul) Nistor Zorilă spre cercetari la faţa locului. Şi după cercetare(a) ci au 

făcut s-au dovedit că nu s-au stăpânit din cătră egumin, cum pe larg va pliroforisî 

cin(stitului) divan din însuşi înştiinţare(a) numitului stol(ni)c din 18 a trecutii luni 

mart(ie) ci faci în dos(ul) răvaş(u)lui isprăv(ni)ci(a). 

Pi di altă parti aducând pârâţii iarăş carte(a) cinst(itu)lui divan cătră 

dum(nea)l(ui) spat(arul) Alecu Sturza, şi dum(nea)l(ui) după cercetare(a) ci au făcut 

le-au pus vade la 1 a viitoarii luni maiu ca să vie în giudecata cinst(itu)lui divan.  

Şi dar după dovezili ci am văzut la mâna jăluitorilor Portăsăşti, adică întâi 

mărturie comis(u)lui Costachi Carage şi pah(arnicului) Mateiu Costachi din anul 

1796 iuli(e) 4, dată lui Costandin Portasă căp(i)t(a)n, tatăl lui Alisandru Portasă, 

părintili jăluitoril(o)r, pentru bata(i)e urmată între pârâţi şi pomenit(ul) Costandin 

Portasă di pi această moşii. 

Al 2le. Carti de la giudecătorii dipartamentul(u)i al 2le di la acelaş(i) an 1796 

iuli(e) 13 de înfăţoşare şi giudecata ci au avut amândouă părţili, trecută şi prin 
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cercetare(a) veliţil(o)r bo(i)eri a divan(u)lui din acel an tot la ace(a) lună iuli(e) 14 ci 

sânt iscăliţi, prin cari după însuşi cerire(a) răzăşilor să mai rându(i)esc 

med(elni)cer(ul) Gavril Iamandi şi jic(ni)ce(rul) Iordachi Movila. 

Al 3le. Învoiala din acelaş an 1796 oc(tom)v(rie) 31 ci dau răzăşii la mâna 

lui Costandin Portasă cuprinzătoari ca să-s(e) măsoari moşie Osăecii în 520 stânjini, 

şi undi să vor înplini suma acelor stănjini sânt priimiţi fără mai multă pricinuiri a li 

rămâne hotarul moşii Osăecii, iscălită de 12 răzăşi şi încredinţată şi di ban(ul) 

Mihălachi Cerchez  şi pah(arnicul) Matei Costachi, is(pravnici). 

 Al 4le. Răvaş(ul) pominiţilor ban(ul) Cerchez şi pah(arnicul) Matei 

Costachi din acelaşi an şi lună oc(tom)v(rie) cătră jic(ni)ce(rul) Iordachi Movila şi 

Costandin Chicoş ca-s(ă) m(e)argă la stare(a) locului şi să facă măsorişti stânjinil(o)r 

după coprindire(a) învo(i)elii mai sus arătati. 

Al 5le. Mărturie pominitului jic(ni)ce(r) de măsurare(a) ci au făcut din 

(1)796 oc(tom)v(rie) 9 prin cari să coprindi că Schitul Rusul au rămas pe moşie 

căp(i)t(a)n(u)lui Portasi şi toati casăli ci sânt la Rusul. 

Al 6le. Mărturie dumn(ealui) post(elnicului) Ioan Joraşi cam(ina)r(ului) 

Alisandru Iamandi, isprav(ni)ci, din (1)822  apr(ilie) 18 de înfăţoşăre(a) ci au avut 

Alisandru Portasă, tatul jăluitorilor, iar cu aceşti pârâţi răzăşi, prin cari să dau rămaşi 

ca portasă să-ş(i) stăpâniască moşie şi că pârâţii să-i plătească venitul şi cheltu(i)elili 

ci i-au pricinuit zădarnici prin chipuri vicleni. 

Al 7le. Anaforaoa veliţil(o)r bo(i)eri din (1)823 mart(ie) 29, întărită de 

dum(nealui) Ioan Sandu Sturza v(oie)v(o)d, prin cari să hotărăşti ca să-s(e) urmezi 

întocma după învoiala răzăşilor acele mai sus arătati  şi să-s(e) înpliniască şi 

păgubirili jăluitor(u)lui şi că această pricină să rămâie cu totul sfârşită. 

Al 8le. Zapisul răzăşilor din (1)826 mart(ie) 14 pentru parte(a) lor din acel 

capăt di moşii Căueştii ci o dau di veci lui Portasă înpotriva cheltu(i)elii ci ave(au) 

să de(a), încredinţat şi de dum(nea)l(ui) post(elnicul) Ioan Jora, rânduit fiind cu 

poruncă domniască. 

Bez alti hârtii dovezi în socoteala venitului  cari nu s-au ami trecut aice. 

Noi în mai multă cercetari n-am putut a mai intra văzând pricinili sfârşiti 

prin atâte dovezi şi nistâmpărare(a) pârâţilor cu pricinuiri di afanisări (?) cu 

cheltu(i)eli zădarnici şi p(i)erderi di vremi jăluitorilor,c ari după a noastră socotinţă 

s-ar cuvini a plăti toati aceli cheltu(i)eli şi venitul socotit; Decât după vadeaoa mai 

sus arătată ci li s-au pus la 1 a viitoarii luni maiu, s-au îndatorit şi di cătră noi a veni 

în giudecata cinst(itu)lui divan, de undi să-ş(i) ia ce(a) disăvârşit hotărâri, precum să 

va socoti. 

1831 apr(ilie) 2             
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<ss> Neculachi Grecean(u) agă. 

<ss> Gheorghe Opreşan pah(arnic). 

 

 
 

<Pe verso-ul filei a doua>:Cătră cinst(itul) divan giudecătoresc a Cnejii 

Moldavii; Isprăv(ni)ciia Tutovvii. 

 

ANI, Colecţia Documente, 778/15, original. 



  DANUBIUS XXXVII 444 

 

13.                                                                                               1832 iunie 28 

 

Perilipsu de scrisori ce are mănăstire(a) lui Adam de moşie Osăecii în 

pricina cu Gheorghii Ciohodariu şi cu ai săi. 

. 

1. Ispisoc de întăriturede la Petru vo(i)evod pe moşie Osăecii şi Bălăşăştii 

din leat 7036/ 1528 mar(tie) 2. 

1. O hotarnică de moşie Osăecii a răzăşilor din leat 1794 mai 30 ce o dau 

mănăstirii făcând schimbu de iau alte părţi a mănăstirii, care arată toate sămnile 

moşăi, iscălită de răposat(ul) ban Costin Negre. 

1. O hotarnică a mănăstirii pe cărţile ce li are dănii, schimbătur(i), tot dintru 

acealaş(i) an şi de aceiaş(i) hotarnici iscălită, ce arată asămine sămnile moşii 

Osăecilor. 

1. O mărturii de judecată ce au avut mănăstire(a) cu răzăşii Manoleşti i 

Taivăneşti din leat 1802 iun(ie) 15, iscălită de răposaţii bo(i)eri Gavril Conachi 

vornic, Ştefănachi Sturza spat(ar), Gavril iamandi ban. 

1. O carte de giudecată ce au avut mănăstire(a) cu Gheorghii din let 1825 

oc(tombrie) 1, ce-l dă pe Gheorghi Ciohodar răma, prin cari dă şi carte de învoială 

că nu să va mai scula la giudecată, iscălită de dum(nea)lor bo(i)erii rânduiţ(i) Ioniţ 

Pa(la)dii vornic, Alecu Sturza spat(ar), Scă(r)lat Sturza spat(ar). 

1. O învoială ce o dă Gheorghii Ciohodar mănăstirii tot dintru acelaş(i) an şi 

iscălită tot aceiaş(i) bo(i)eri, la care învoială zice că să mulţămeşti cu doozăcişicinci 

stă(n)j(eni) şi cinci pal(me) din tot trupul moşii. 

1. O mărturii de cercetare ce au avut mănăstire(a) cu Gheorghii Ciohodar 

înnainte(a) bo(i)erilor rânduiţ(i) din leat 1830 no(i)em(brie) 30, sorocindu-ne la 

divan, iscălită de dumn(ea)lui post. Ioan Jora i di dregătorii ţ(i)nut(u)lui. 

1. O carte de giudecată a cin(s)titului divan din leat 1831 fev(ruarie) 13 tot 

cu Gheorghii Ciohodar, ce hotărăşti ca mănăstire(a) să-ş(i) stăpânească toate părţile 

de moşie după hotarnicile de sus arătate.   

1. O carte a cinstitului divan poruncito(a)re cătră dum(nea)lui postelnicul 

Ioan Jora, tot dintru acelaş an, ca să meargă la faţa locului să măso(a)re moşie şi 

după cuprindere(a) scrisorilor să facă şi hotarnică mănăstiril(o)r, cum şi răzăşilor. 

1. O mărturie de cercetare ce-au făcut dum(nea)lui post(elnicul) Ioan Jora 

între m(ănăstire) şi între Gheorghie Ciohodar tot dintru acest an, sorocindu-ne la 

divan în nemulţămiri(a) Ciohodariului. 

 

Adică unsprizăci bucăţi hârtii am priimit. 

<ss>. 
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<ss> Veniamin ermonah. 

 

Vechileme 

Ştiut să fiie prin ace(a)sta vechilime ci o dăm în mâna svinţâi(i) sale 

ieromonahului Veniamin ot Sv(ânta) Mănăstire Floreştii formându-să deplin vechil 

din parte(a) no(a)stră spre a sta în înfăţoşare la cinst(ita) giudecătoriie în pretenţiia 

întinsă din parte(a) lui Gheorghii Ciohodar supt cuvânt de înpresurare părţâlor sale şi 

spre a fi cunoscut că l-am făcut deplin vechil din parte(a) no(a)stră pe pomenitul am 

rugat pe cin(stita) giudecătoriie de s-au încredinţat după formă. 

(1)832 iuni(e) 28 

 

Prin acesta facu ştiut cin(stitei) giudecători(i) că am făcut deplin vechil pi 

ieromonah(ul) Veniam(in) spre a sta în înfăţoşare cu (…)1 pentru care rugăm pe 

cin(stita) giudecătoriie spre a să încredinţa după formă de acum spre a fi cunoscut şi 

de cătră cin(stita) giudecătorie.   

 

Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, II/86, filigran. 

_______________________ 
1Spaţiu gol. 
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14.                                                                                          1843 martie 23 

 

Copii 

Cătră cin(sti)ta giud(ecător)ia ţân(u)t(ului) Tutovvii. 

 

Dv Vasăli Pan(a)iti di la ţân(u)t(ul) Sucevii 

Jalobă 

 

Alăture cu bătrânul Stănescului în parte(a) di sus dispre Mândreşti di la acest 

ţân(u)t, cu ră credinţă di cătră măn(ăstirea) lui Adam mi să stăpâneşti un bătrân di 

moşii / numit Rusul / cari îl trag baştină di pi strămoşul nostru sard(a)r(ul) 

Alicsandru Rusu. Deci, după dovezili şi reclemaţiia ci am    într-această pricină încă 

di la anul 1816, nică pără acum vreo îndistulare di dreptul meu n-am aflat. Di 

aceasta dar cu tot răspectul pe cinst(it)a giud(e)c(ăto)r(ie) ca pără la termenul de 26 a 

viitoarii luni apr(ilie) să binecroe(a)scă a-i faci legiuitili chemări di a vini întru 

înfăţoşari cu dovezili ci va fi având, când atunce sânt sorocit a vini iarăş într-o 

înfăţoşare tot cu această măn(ăstire) pentru un bătrân pol din Osăeci, după poronca 

marii logofeţii ci au adus, şi tot odată rugându-mă cinst(itei) giud(e)c(torii) a ave în 

priivire ca la trataţii să facă îngrădire şi pentru venitul cuvinit di nelipsâre(a) 

stăpânirii ne(a)mului meu şi pără acum. 

1842 mart(ie) 23 

Iscălit dv Vasili Panaiti 

 

Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, V/63, copie. 



DANUBIUS XXXVII   447 

 

15.                                                                                          1849 martie 15 

 

Zapis 

Eu gius iscălit încredinţăz pren acist zapisu al meu ci-l dau la mâna sfinţâi(i) 

sale părintelui Manuil săchelaru(l) de la Mănăstire(a) Rusului, precum ştiut să fii că 

e-am vândut sfenţii sale doi stânjine de moşii di veci den hotaru(l) moşii Osăecii den 

duozeci şi cinci stânjene den parte(a) Manulei, căcii tragu şi eu d(e) pe mama me 

Măreuţa, fată Grecului Manule. I-am vândut cu preţu hotărât câte trei galbeni 

stânjănu(l), pi care banii la facere(a) acistui zapis e-am premet tuţi deplin în mânule 

mele den mâna părintilui. Şi pentru ca să să şi şitii1 e-am dat acestu zapisu la mână 

de bună voi(a) me nesâlet de nimini, eară sculându-să vr(e)unii din răzăşii mei, sau 

din rudineeale meli, sau din feciurii mei, ca să supere pe părintele şi trăgându-l la 

vru judecată, să nu li să ţii glasulu reu în samă la judecată, că acişti stânjini sânt 

drepţi ai mei de pe mama me, e-ar supărându-l mai mult să fei neertaţi de mine, şi de 

Dumnezău, şi de Maica Dumnului, şi de tuţi sfinţii în veci. Amen. Şi pentru mai 

adivărată credinţi urme(a)ză a me iscălitură şi punere(a) peciţăi săteşti. 

1849 mart(i)e 15 

Eu Irimii Cărneciu postelnicil, vânzătoru.  

Şi eu fiindu rugat de dumne(a)lui mai sus zâsu am scrisu. 

<ss>Costandin Ghirghi. 

Eu Ghiorghi Vintilă vurnicu, faţă. 

Eu Mereuţă Mitihiu, pasnicu. 
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Arhivele Naţionale Iaşi, Fond Mănăstirea Adam, II/100, original, sigiliul 

satului Stieţeşti. 

EDIŢII: Protosinghel Theofil S. Niculescu, Sfintele Monastiri şi Schituri din 

România Ctitorite de vlădici, călugări şi preoţi, boieri, negustori şi săteni, Tipărită 

cu binecuvântarea I.P.S. Teofan, Mitropolitul Olteniei, Drobeta Turnu Severin, 

Editura Mănăstirea Vodiţa, 2002, p. 249 (rezumat). 

_________________________ 
1Ştii. 
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