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- Abstract - 

 
The Adam Monastery, dedicated to the Assumption of the Virgin Mary, 

the foundation of Adam the Captain, prior to 1652, located on Apărătura Hill, in 
the Ghenghei Forest, was the focus of several historical researchws. The fund of 
Adam monastery, very rich in documents, preserved today in the National 
Archives of Iași, came under our scrutiny. In the past, the monastery was 
administratively located in the past in Tutova and Covurlui counties. Today, it is 
located in Galati county. Previously, it was under the jurisdiction of Husi  
diocese. In this article, we publish 29 original documents related to the Adam 
monastery, dating from the period between 1648-1841. 
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Mănăstirea Adam, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, ctitoria lui 

Adam căpitanul
1
, anterioară anului 1652, situată pe dealul Apărătura, din Codrul 

Ghenghei, a constituit tema cercetărilor istoricilor de-a lungul timpului
2
. Cu toate 

                                                           

 Colegiul Național „Cuza Vodă”, Huși (costinclit@yahoo.com). 

1
 Despre neamul Adămeștilor a se vedea Paul Păltănea, Note despre Adămeștii din ținutul 

Covurlui (Galați), în „Arhiva Genealogică”, V (X), 1988, nr. 3-4, pp. 83-101 (cu o spiță 

genealogică). 
2
Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităților și monumentelor medievale din 

Moldova, București, Direcția Patrimoniului Cultural Național. Biblioteca Monumentelor 

Istorice din România, 1974, p. 21; Petre Gârboviceanu, Actul de închinare al mănăstirii 

Adam către mănăstirea Sinaiului, comunicat de domnul Petre Gârboviceanu, în „Biserica 

Ortodoxă Română”, XXXIX, nr. 6, 1915, pp. 646-650; Cristofor Mironescu, Observații 

geografice, etnografice și antropogeografice asupra regiunii de la Mănăstirea Adam, în 
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acestea, lipsește o monografie temeinică. Din câte știm preotul Eugen Drăgoi a 

pregătit un volum cu documentele și însemnările edite referitoare la mănăstirea 

Adam, pe care îl așteptăm cu interes. Fondul mănăstirii Adam, foarte bogat în 

documente, păstrat astăzi la Arhivele Naționale din Iași, a intrat și în atenția noastră, 

lăcașul fiind situat administrativ în ținuturile Tutova și Covurlui, asupra cărora și-a 

extins jurisdicția ierarhii din scaunul episcopal al Hușilor, iar astăzi este în județul 

Galați. Din păcate, cercetarea fondului a fost întreruptă de instituirea stării de 

urgență, prin decretul cu nr. 195, din 16 martie 2020
3
, în condițiile răspândirii 

virusului SARS-CoV-2, moment care a însemnat și închiderea Arhivelor Naționale 

până astăzi. Ne-am folosit de acest „răgaz” pentru a pregăti spre publicare o parte a 

documentelor pe care le-am fotografiat, nesistematic, și a le pune la dispoziția celor 

interesați, alături de cele cunoscute deja
4
. 

                                                                                                                                                      

„Anuar de Geografie și Antropologie”, 1914-1915; Paul Păltănea, Vechi locașuri de cult și 

viața bisericească din Sudul Moldovei până în anul 1864, în Monumente istorice și izvoare 

creștine, Editura ArhiepiscopieiTomisului și Dunării de Jos, Galați, 1987, pp. 224-226 

(reluat în Istorie bisericească, misiune creștină și viață culturală, I, De la începuturi până în 

secolul al XIX-lea.Tipărită cu binecuvântarea ÎPS Casian Crăciun Arhiepiscopul Dunării de 

Jos, EdituraArhiepiscopiei Dunării de Jos, Galați, 2009, pp. 524-526); Idem, Domeniul 

mănăstiresc din județul Galați în secolele XV-XVII, în Credință, istorie și cultură la 

Dunărea de Jos. Tipărită cu binecuvântarea ÎPS Casian Crăciun Arhiepiscopul Dunării de 

Jos, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galați, 2005, pp. 96-105; Sorin Geacu, 

Mănăstirea Adam. Schiță monografică, tipărită cu binecuvântarea ÎPS Casian Crăciun 

Arhiepiscopul Dunării de Jos, Galați, 1998; Adrian Marinescu, Mânăstirea Sf. Ecaterina de 

la Muntele Sinai și legăturile ei cu Țările Române. Perspectivă istorico-patristică, București, 

2009, pp. 294-296; Petronel Zahariuc, Despre închinările mănăstirii Adam, din ținutul 

Covurlui, la mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe Muntele Sinai și la Mitropolia Moldovei și 

Sucevei, în „Studii și Materiale de Istorie Medie”, vol. XXXVII, 2019, pp. 279-302; Costin 

Clit, Schitul Rusului. Mărturii documentare, în „Danubius”, Galați, XXXVII, Editura 

Muzeului de Istorie Galați, 2019, pp. 417-449; Idem, Documente privitoare la mănăstirea 

Florești, județul Vaslui, sub tipar, pp. 233-234 (hrisovul domnului Mihail Sturza de întărire 

a permutării soborului monahiilor de la mănăstirea Florești la Adam din 30 octombrie 

1834), p. 244, nr. 164 (actul de numire a stareței Xenia Cuza la mănăstirea Adam din 9 

ianuarie 1836), pp. 294-295, nr. 220 (un raport din 14 martie 1840 cu situația monahilor 

permutați de la Adam la Florești) și altele; Documente privitoare la viața monahală din 

România (1957-1958), în „Lohanul”, Magazin cultural-științific, Huși, Anul VII, nr. 3 (27), 

octombrie 2013, pp. 79-91; Idem, Schituri și mănăstiri din Eparhia Hușilor (1959-1953). 

Documente inedite (I și II), în „Meridianul cultural românesc”, Vaslui, Anul VI, Nr. 2 (22), 

aprilie-mai-iunie 2020, pp. 111-115; respectiv în Nr. 3 (23), iulie-august-septembrie 2020, 

pp. 105-111. 
3
„Monitorul oficial”, nr. 195, din 16 martie 2020. 

4
A se vedea și Nicolae I. Șerbănescu, Știri noi din vremea păstoriei mitropolitului Veniamin 

Costache, în „Revista Istorică Română”, MCMXLIV, vol. XIV, fascicola I, pp.106-107, nr. 

II (despre noua epitropie de la mănăstirea Adam).  
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Demersul nostru este deschis de un document din 15 mai 1648, redactat în 

limba slavă, transcris și tradus de cercetătorul Valentin Constantinov, căruia îi 

mulțumim și pe această cale. Am ales publicarea și a „tălmăcirii” făcută de Corlat 

uricarul (a se vedea nr. 2). 

Documentele oferă informații despre o serie de moșii și sate, cum ar fi 

Milești, Liești, Dimăceni - Dămăceni („ci să poreclescu și Vadul Roșcăi”), 

Cernătești, Budești, Bălășești, Pupezeni, Băloșești, Vadul Roșcăi și altele. 

Republicăm documentul din 14 octombrie 1652, prin care Petrișor ot 

Tăplăoani, Vrabie iuzbașa și Sava Rojan din Grădinari dăruiesc lui Adam căpitanul 

a lor dreaptă ocină și moșie „din Codrul Ghenghii, din hotarul Osiiacilor pé vale(a) 

Brabănului în pădure meréé în loc pustiiu”, unde și-a ridicat mănăstirea, sfințită 

acum. Adam căpitan cumpără pentru ctitoria sa la 24 iulie 1659 un bătrân din partea 

de sus a satului Cernătești de la Ignat, fiul lui Stoe din Bălțățăi (nr. 6). Mai amintim 

și actul de cumpărătură al mănăstirii din 3 septembrie 1662 (nr. 7). Adam căpitanul 

este împuternicit la 26 februarie 1673 să-și caute și să-și ia „de grumazi cu tot ci va 

avea” pe „al său dreptu țigan, anum(e) Putnean” ce provenea din schimbul efectuat 

cu Gligoraș Jora (nr. 10).  

Porunca domnului Antonie Ruset către Strătulat uricar și Docan vătavul din 

22 noiembrie 1676 (nr. 12) ne arată o parte a moșiilor din patrimonial funciar al 

mănăstirii Adam: Răspopi, Ghenghești, Cărmetești, Deocheați, Răcăilești, Lebegi, 

Fundeanul, Cernătești (ce s-au chemat mai (înain)te Motășâștii), Năvărniți și 

Vitezești. 

Documentele fac referințe și la alte lăcașe religioase, cum ar fi biserica din 

Dumbrăvița (1649-1650) sau schitul Dumbrăvița. 

Oferim celor interesați și câteva perilipsisuri redactate în perioada 1787-

1832 cu rezumatele documentelor dintre 1528-1820 și referințe la altele mai vechi. 

Remarcăm „Perilipsis(ul) scrisorilor moșii Dămăcenii” (Dimăceni) (nr. 28), 

din care amintim anaforaua mitropolitului Iacov Putneanul și a veliților boieri din 21 

iulie 1759, întărită cu sigiliul domnului Ioan Teodor Callimachi, referitoare la 

judecata dintre egumenul Iorest și Vasilachi Hărăbor pentru moșia Socii, ultimul 

prezentând un ispisoc de la Iliaș Rareș prin care îi întărea postelnicului Maxim 

Hărăbor stăpânirea pe „un locu de pustiu la Tinoh, anumi Socii, cea din gios 

giumătate, dar nu scrii în (i)spisoc acel Tinoh și loc de pustiu unde este și care 

ținut”, pe baza căruia revendică jumătate din satul Soci „din hotarul satului 

Dămăcenii, care să stăpânescu de egumen(ul) Ioresu, zâcând Hărăbor că în 

Dămăcen(i) sânt și Socii lor”. Iorest egumenul contestă cererea lui Vasilachi 

Hărăbor pe baza hotarnicei șetrarului Chicoș „căci Dămăcenii să stăpânescu de 
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neamul Adămăscu de 150 ani tot cu pace și nime n-au cerut Soci(i) din Dămăcen(i). 

Păra acestui Hărăbor s-au aflat dintr-această pricină, fiind la capătul hotarului 

Dămăcenii despre apus, fiind despre țara munté(nea)scă sat de să cheamă Socii lui 

Donii cu numele Socilor de ceia parte, prefăcându-să o(a)menii cum este margine 

de iasta parte pe hotaru(l) Dămăcenilor au început a zice Soci și o(a)menilor ce 

trăia(u) pe acest capăt a Dămăcenilor. Dar Soci nu sânt de(o)săbită moșie și la acel 

capăt de hotar fiind despărțire(a) Țării Muntenești de Țara Moldovii, nu numai că 

s-au numit Soci, ci și Scăunii și Ignătoe,fiind încheiate în hotarăl(e) Dămăcenilor” 

(nr. 28/21)
5
. 

Localizarea târgului Soci a fost realizată de Constantin C. Giurescu prin 

valorificarea informațiilor cuprinse în Harta rusă întocmită în perioada 1828-1838 și 

publicată în 1835 la Petersburg
6
. Totodată este demonstrată existența a două 

localități Soci: Socii lui Donie în Țara Românească și Socii Dimaciului în Moldova
7
, 

despărțite de râul Putna și de albia secată a Sirețelului. Despre satul Socii 

Dimaciului se crede că ar fi fost înglobat în satul Vadu Roșca sau mai nou în 

Suraia
8
. 

O altă anafora, întărită de domnul Matei Ghica, datează din 15 iunie 1753 

(nr. 28/22), potrivit căreia „Iorest egumen(ul) au dat samă că Socii nu este 

deosăbită moșii, ce este tot Dămăcen(i) și tot ei au stăpânit cu pace și au avut ș-alt 

nume locul acela Soci, Scăueni și Ignătoi, căci locul acela este în margine(a) Țării 

Muntenești, unde desparte Sârețiul hotarăl(e) amânduror țărilor, și după numele 

o(a)menilor streini ce au descălecat acolo s-au poreclit acel capăt de moșie , dar nu 

s-au știrbat vreodată de cătră cineva de 150 de anide când au cumpărat strămoșul 

lor Cârste vornicul”. 

 

 

 

                                                           
5
A se vedea C. Constantinescu-Mircești, Ion Dragomirescu, Contribuții cu privire la 

cunoașterea hotarului dintre Moldova și Țara Românească de la întemeierea Principatelor 

până la Unire în „Studii și articole de istorie”, vol. VI, 1965, p. 79; citează fondul 

Mănăstirea Adam, IV/ 35 (document din 26 ianuarie 1760 ), 13 (document din 7 iulie 1734). 
6
Constantin C. Giurescu, Principatele române la începutul secolului XIX. Constatări istorice, 

geografice, economice și statistice pe temeiul hărții ruse din 1835, București, 1957, p. 264. 
7
C. Constantinescu-Mircești, Ion Dragomirescu, op. cit., pp. 79-80. 

8
 Emil Lupu, Drum, oraș și hotar între Țara Moldovei și Țara Românească în The steppe 

lands and the world beyond them. Studies in honor of  Victor Spinei on his 70
th

 birthday, 

Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, pp. 578-581; a se vedea și Marcel 

Jugănaru, Date istorico-arheologice pricitoare la târgul Soci, în „Revista monumentelor 

istorice”, nr. 1-2, 2011-2014, LXXX, pp. 5-17. 
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DOCUMENTE 

 

1 

 

1648 (7156) mai 15, Iași 

 

+ Iw Vasilïe voevoda, B(o)jï6 milostï6, g(os)p(oda)ră Zemli 

Mwldavscoi. Wje prïidoşe pr™d nami i pr™d n(a)şemi bol1ri velicihă i 

malihă Vambula sestra pocoinomu Enaci postelnica i să brataniku svoemu, 

Tudor, ii să vnuc ego, @ne, i să sână e™, Tudori, po ihă dobro6 vol1, 

n™cimă neponujdeni, a ne prisilovani, i dali i darovali svoa prava 

wtn(i)nu wtă selo Mileºi, kto u vlost0 Cohurlu6ccomu, otă vatro selo, 

i wtă pol1, i wtă ves0 prihodă. Kto totă selo b™şe za vicuplenïe 

Enacïe postelnic, ta wni darovali sluq™ n(a)şemu Neciti, radi ego 

vislujenïe ije wnă slujili wtă cogda mal b™ v1domo Enacïe postelnic 

daje do sămrăti ego. T™mă radi i mi 2co uvid™homă mejdo nimi za 

dobrovolno6 tocmej0 i daanïe, tacojderi i wtă nasă dadohomă i 

potvrădihomă vişe pisanomu sluq1 naş Neciti na to selo Mileºïi caco 

da estă i wtă nasă prava wtn(i)nu i daanye i uric i potvrăjdenïe să 

văs™mă dohodom0. 

 I ină da s™ ne umişaetă. 

 I samă g(o)sp(o)d(i)nă cazală. 

 Wí @s, vă l(1)t(o)hzrÌnq mai eÆï. 

 Toderaşco vel lwgofăt iscală. 

 Corlat <pisal>. 

 

 + Io Vasile voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Ţării Moldovei. Iată 

au venit înaintea noastră şi înaintea boierilor noştri, mari şi mici, Vambula sora 

răposatului Enache postelnic şi cu nepotul de frate, Tudor, şi cu nepotul lui, Iane, şi 

cu fiul ei, Tudori, de bunăvoia, de nimeni siliţi, nici asupriţi şi au dat şi dăruit ocina 

lor dreaptă din satul Mileşti, în ţinutul Covurlui, din vatra satului, şi din câmp şi din 

tot venitul. Care acel sat a fost de cumpărătură a lui Enache postelnic, iar ei l-au 

făcut danie slugii noastre lui Nechita, pentru slujba pe care el i-a slujit de când a fost 

Enache mic şi până la moartea lui. 

 De aceea şi noi dacă am văzut între ei de bunăvoie tocmeală şi danie, de 

asemenea, şi de la noi am dat şi am întărit mai sus scrisului slugi a noastre Nechita 
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acel sat Mileştii, ca să îi fie şi de la noi dreaptă ocină şi danie şi uric în întărire cu tot 

venitul. 

 Şi altul să nu se amestece. 

 Însuşi domnul a spus. 

 La Iaşi, în anul 7156 (1648) mai 15. 

 Toderaşcu vel logofăt a semnat. 

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, IX/2, original, filigran, 

rupt la îndoituri, pătat, sigiliu timbrat;Ibidem, IX/3 (traducere din 1826 februarie 24 

de Ioan Stamate pitar în Iași);Ibidem, Manuscris nr. 1225, f. 1v. (traducerea cu data 

1647 (7155) mai 15). 

EDIȚII: Catalogul documentelor moldovenești din Arhiva Istorică Centrală 

a Statului (în continuare CDM), București, 1959 II, volum întocmit de Mihai 

Regleanu, Iulia Gheorghian, Veronica Vasilescu și Doina Duca, p. 394, nr. 2019 

(rezumat); Versiunea de față – transcriere și traducere - îi aparține cercetătorului 

Valentin Constantinov. 

 

2 

1648 (7156) mai 15, Iași 

 

Tălmăcire 

Noi Vasilie v(oie)vod, cu mila lui Dumnezău domn Țării Moldovii. Că iată 

au venit înnaintea noastră, și înnainte(a) boeril(o)r noștri mari și mici, Vambula, sora 

răposatului Enachi post(elnic), și cu nepotul ei de frati, Tudori, și cu nepotul lui din 

fiiu, Iane, și cu fiiul ei, Tudori, de a lor bună voe, de nimene sâliți, nici asupriț(i), și 

le-au dat și le-au dăruit, a sa driaptă ocină din satul Mileștii, ci esti în țânu(tul) 

Covurluiului, din vatra satului, și din câmp, și din tot venitul. Cari acel sat i-au fost 

de cumpărătură lui Enachi post(elnic), pe cari ei au dăruit slugii noastre lui Nichita 

pentru slujire(a) lui, cari au slujit-o când au fost el în casa lui Enachi 

post(elnic)păr(ă) la moartea lui. 

Drept aceia și noi dacă am văzut între dânșii de bună voe tocmală și danie, 

așijdere și de la noi    i-am dat și am întărit mai sus numițil(o)r, pe mai sus scrisul 

sat, ca să le fii lor și de la noi întăritură, ocină și danii, și uric, și întăritură, cu tot 

venitul. 

Și altul să nu să amestece. 

Însuși domnul au poruncit. 

7155 <1648> maiu 15 
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L.P. g(os)pod. 

Toderașco vel log(o)f(ă)t, au iscălit. 

Au scris Corlat în Eș. 

(Din limba sârbască pe limba moldovenească am tălmăcit eu Ioan Stamate 

pit(ar) în Iași la 1826 fevr(uarie) 24). 

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, IX/3, traducere din 1826 

februarie 24 de Ioan Stamate pitar în Iași;IX/2, original, filigran, rupt la îndoituri; 

Ibidem, Manuscris nr. 1225, f. 1v. (traducerea cu data 1647 (7155) mai 15). 

EDIȚII: CDM, II, p. 394, nr. 2019 (rezumat). 

 

3 

 

<7158/ 1649 septembrie 1-1650 august 31> (7158) 

 

†Adec(ă) eu, Chicoș șetrariul, scriem și mărturisim cu scrisoarea no(a)stră 

cum au venit la noi satul Lieștii cu cinstit(ă) cartea mării sale lui vodă, scriindu la 

noi ca s(ă) mérgem să socotim cu (o)ameni buni pentru o moșie ce-au dzis ei că li-i 

înpre(sur)
1
ată cu nește hotar(e).  

Deci noi (am)
1
 mersu cu oameni buni, ș-am socotit cu oameni buni ș-am 

aflat pre unde au hotărât vornicul Șoldan, (pr)
1
é acolea am (g)

1
ăsit și noi hotară(le)

1
 

(...)
2
 dreapte, carie (...)

2
 din Dumbrăviț(a), și la stâna (?)

3
 Bogdănicioae

4
, și la 

Por(ti)
5
șară, și la Podul Cornei, de acolea au pus funea Vartic vornicul, iar pre din 

gios pre hotarăle lui Șoldan, a treia parte din Dimăceani, partea din sus, partea 

căpitanului Ștefan ce o au hotărât Șoldan cum au aflat cești oameni buni cu sufletele 

lor, anume Negrul
6
 din Șerbănești, i Barbul ot tam, i Dragotă ot tam, i Bogdan 

vătavul ot Căliiani, i (...)
1
ea ot Merești, i Văsiu ot tam, i Baciul ot tam, i Crăstea ot 

Tomcești, i Vasili ot tam, i Cehan ot tam, i Crăstea ot Grălești, i Bejan ot tam, 

Mer(e)uță tij, Bundugan t(i)j, (...)
2
, Vasălie (...)

1
 (...)

1
 (Umb)

1
rărești, i Ionașcu 

Gur(...)
1
 ot Torcești, i Băloș ot Fântâneale, i Duna ot Căliiani, și mulți oameni buni.  

 V(ă) l1t(o)hzrÌni <7158/ 1649 septembrie 1-1650 august 31>. 

 Cico[ [et(rar). 

<Pe verso>: Mărturiia lui Chicoș șetrarul / 7158; Danie Dabijii Adam de 

Vadul Roșcăi. 
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Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, VI/18, original, rupt, 11 

sigilii inelare în fum; Ibidem, IV/90, nr. 5 (rezumat); Ibidem, IV.112, nr. 7 

(rezumat). 

EDIȚII: Constantin Solomon și C. A. Stoide,Documente tecucene, vol. I, 

Bârlad,sec. XVII-XIX, Bârlad, Tipografia Lupașcu, 1938, p. 20, nr.XXXVI; CDM, p. 

415, nr.2142 (rezumat). 

_________________________ 
1
Șters, ilizibil. 

2
 Rupt, deteriorat; Un rând și jumătate nu poate fi citit. 

3 
Deteriorat; După C. Solomon și C. A. Stoide. 

4 
„Bordănicioi” la C. Solomon și C. A. Stoide. 

5
 Rupt. 

6
 „Negul” la C. Solomon și C. A. Stoide. 

 

4 

 

<După 16<49> septembrie 1-16<50> august 31> (71<58> f. l 

 

†M(i)l(o)stiv(e) și luminati do(a)m(ne)
1
 (să)

1
 fii mărie ta săn(ă)t(os). Dăm 

știre mării dummâtal(e)cu(…)
1
boerinul mări(i) tali, dumne(a)lui Roșca vornicul cu 

cinstit(ă) cart(ea)
1
 (m)

1
ării tal(e), scriindu la noi ca să-i socotim pintru pâr(a) ci l-au 

pâr(ât)
1
 înnainte(a) mării tal(e) tot satul Lieștii și Bu(de)

1
știi că l(e) în(p)

1
r(esoară)

1
 

hotarul satilor cu hotarul satului Dimăcenilor și s(ă) s(oc)
1
otim cu oamini buni 

hotarul cel bătrân a satului Dim(ă)cenilor pre u(n)
1
de au fostu. 

Pentru acie am mărsu acolo și am strânsu oamin(i) bătrâni și buni, și din 

(s)us și din gios, anum(e) Bogdan vătav de Căleni, și Cr(ă)ste
1
 din Gârlești, și 

Buzdugan de acole, și Ionașco din Nănești, și Rus(u)l de acole, și popa 

Mih(a)l(a)ch(e) din Liești, și Anton de acole, și Ionaș(c)
1
o Ciurezi (?)din Torcești, și 
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Negrul din Șerbănești, și Stan (?) din Bileni, și Cerva(…)
1
e de acole, și 

(…)
1
e(…)

1
ulei, și alți oamini b(uni)

1
. 

Și au măr(turisit)
1
 ei cu (su)

1
fletele lor (…)

1
 este hotarul (…)

2
 cel bătrân 

(…)
2
 încep(e) hotarul din P(ortișo)ara

2
, și de acole merge pre mijlocul Rogujini(lo)r, 

și de acole merge pân(ă) în plopul ce-i arsu, și de acol(e) merge pâ(nă)
1
 (în)

1
tr-un 

semnu ce s(e) che(a)m(ă) La Sfredel, și de acole merge pre mijlocul sa(tu)
1
lui 

Dumbrăviței în dreptul locului pré lângă beserica Dumbrăvițe(i) pe din sus (p)ân(ă) 

dă în matca Siretiului celui bătrân, și de acole merge pre mat(ca)
1 

Siretiului în gios 

pân(ă) într-un semnu ce s(e) che(a)m(ă) Mormântul Ceichei<Ceucăi>, și de (acole)
1
 

merge în dreptul loculului  înspre răs(ă)rit pân(ă) unde dă gura Dimaci(ului)
1
în 

Bârlad, și de acole merge pre matca Bârladului în gios
3
iar în Portișo(a)r(ă). Iar (…) 

domni pintru pâra ci l-au pârât aces(e) sate în(aint)
1
e mării tal(e) că s(e) 

înpreso(a)r(ă) hotarăli. 

Așijdere s-au aflat că au pârât (…)
1
 căci că hotarul lor s-au aflat că nu ta(i)e 

peste Bârladu cum au pârât. Deci noi așe am aflat și cu sufletele acestor oamin(i) 

buni iar mărie ta, (cum se)
1
 va m(i)lostivi Dumnădzeu vor giudeca (…)i ihă je 

vă milostiv` Bogă (…) velikestvie miogi leati vă dobroi/ sămirenyi (…) 

da ne (…)
4
. 

 

<Pe verso>: Mărturie lui Chicoș șetrari; 7128/1620 No. 490, fără luna și zi. 

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, IV/3, Minută. Văleatul 

completat după documentul din 1650 (7158); Ibidem, IV/90, nr. 4 (rezumat, are data 

1620 (7128). 

EDIȚII: CDM, II, p. 416, nr. 2143 (rezumat). 

_________________________ 
1
Rupt. 

2 
Rupt; Nu se pot citi două rânduri. 

3
 Șters. 

4 
Transcrierea fragmentului din limba slavă îi aparține cercetătorului 

Valentin Constantinov, căruia îi mulțumim și pe această cale. Documentul este 

deteriorat în partea inferioară. 
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5 

 

1652 (7161) octombrie 14 

 

Adec(ă) eu, Petri(ș)
1
or ot Tăplăo(a)ni, și Vrăbie izbașe, și Vasilie Țocol ot 

Milești, și Sava Rojan ot Grădinari, scriem și mărturisim cu cestu zapis al noostru 

cum noi de bon(a) voe noastră am dat danie a no(a)stră dra
2
 dr(e)aptă ocin(ă) și 

moșie din Codrul Ghenghii, din hotarul Osiiacilor pé vale(a) Brabănului în pădure 

meréé în loc pustiiu.  

Am dat lui Adam căpitanul de ș-au făcut mănăstir(e) și loc înpregiurul 

mănăstirii pân(ă) în dzările d(e)aalurilor și în sus pân(ă) în gura văii, dreptu sufletul 

părinților noștri și a noastre, să fi(e) în poman(ă) sv(i)ntii măn(ă)stiri în veci. 

Și acesta zapis s-au făcut la sfințeniia mănăstirii denaintea săborului, a mulți 

călugări și preuți, și megieși, di pinpregiurul Codrulului, o(a)min(i) buni, bătrâni și 

tineri. Și pentru credința n(e)-am pus și degetelé ca să s(e) știe. 

Vă l<1>t<o>=zrÌxa<7161/1652> octomvri<e> cÆy<14>. 

Petrișor. 

Vrăbié. 

Rujan. 

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, II/5, original, filigran, rupt 

la îndoituri; Ibidem, II/81 (rezumat). 

EDIȚII: B. Petriceicu-Hasdeu, Etimologicum Magnum Romaniae. 

Dicționarul limbei istorice și poporane a românilor, București, Stabilimentul Grafic 

Socec & Teclu, 1887, Tomul I,p.246-247; CDM, II, p. 434, nr. 2262 (rezumat). 

_________________________ 
1
Rupt. 

2 
Conform textului. 

 

6 

 

1659 (7167) iulie 24 

 

†Adecă eu, Ignat, ficiorul lui Stoe ot Bălțățăi, scris-am și mărturisescu cu 

cest zapis al meu pe cum am vândut a mea direaptă ocină și moșie ce am la sat la 

Cernătește, partea den sus despre Fundătură, lui Adam căpitan dereptu 7 galben(i), 

partea unui bătrânu, din țarin(ă), și din fân, și din pădure, denaintea a mulți 
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o(a)men(i) buni și bătrâni, anume Gligoriț(ă) chihaia ot Puțeanii, și Dămiian Steț ot 

Boj(o)râști, și Andon(i)
1
e ot Dirițâști, și Ionașcu, ficiorul lui Rochițoi, și Andreiu ot 

Cleani, și Mafteu ot tam, și Apostol ot tam, și Ma(r)
1
in ot tam.  

Și pentru mai mare credențe ne-am pus deagetel(e) să s(e) știe.  

Și eu pop(a) Gligorie pisal. 

L<1to>=zrÌxz<7167/1659> iul<ïe> cÆd<24>. 

Gligoriț(ă). 

Dămiian. 

Andonii. 

Ionașcu. 

Andreiu. 

Mafteu. 

Apostol. 

Marin. 

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, I/8, original, filigran, rupt 

la îndoituri. 

EDIȚII: CDM, III, București, 1968, volum întocmit de Mihai Regleanu, 

Doina Duca, Constanța Negulescu, Veronica Vasilescu și Cornelia Crivăț,  p. 110, 

nr. 430 (rezumat). 

_________________________ 
1
Rupt. 

 

7 

 

1662 (7171) septembrie 3 

 

Adecă eu, Neculaiu călugărul, și eu Nohit ot Mănăstiri, cu frații mei, anume 

Dumitrașcu și cu Rogojan, scriem și mărturisim cu cestu adevărat zapis al nostru, de 

nime siliți, nici asupriți, ce noi de bună voe noastră ne-(a)m voit și am dat danie a 

noastră dre(a)ptă ocină și moșie din sat din Budești, cu loc de hălășteu, la svânta 

mănăstiri lui Adam, ce iaste în Codrul Ghenghii, cât va fi părțâli părințâlor nostri, a 

tătâne-meu Savei ot Budești și a (ma)mei meli Chirvasiei, fata Nașcului, ca să fie 

pomană la svânta mănăstiri pintru sufletul părinților nostri și a no(a)stre. Deci nime 

dintru săminții noastre să nu s(e) amesteci.  

Și câ(n)d au dat s-au prilejit dinaintea lui Ilarei călu(gărul)
1
, (și)

1
 (…)

1
 

călugărul, și Nechita dascălul ot Mănăstiri, și Arion ot Căuiști, și Oilă ot Negutești, 
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și Focșea ot Grădinari, și Ion snă Acsintie ot Ghipini, și Toader, și Ghiorghiți, și 

Vasilie ot Mănăstiri, și a mulți o(a)meni și bătrâni a fostu de fați ca să fie poman(ă) 

veci de veci.  

Și pintru mai mari credință ne(-am) pus și degeteli.  

Vă let=zrÌxa2
<7171/1662> sept<emvrye> gÆ <3>. 

Nechita dascălul. 

Neculaiu călugăr. 

Nohit. 

Toader. 

Oilă. 

Ghiorghiț(ă). 

Vasie. 

Arion. 

 

<Pe verso>: Zapisul lui Neculai de danie din Budești ot Hobalna i Pupezăni. 

/ 7171 săpt(embrie) 3. / =zrÌxa<7171/1662> săpt<emvrye> gÆ <3>. 

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, II/134, original, filigran, 

rupt la îndoituri; Ibidem, II/81 (rezumat); Ibidem, II/103, nr. 1 (rezumat). 

EDIȚII: CDM, III, p. 199, nr. 881 (rezumat). 

_________________________ 
1
Rupt. 

2
 Văleatul este întinat; data este preluată de pe verso-ul documentului. 
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1663 (7171) iunie 2, Iași 

 

Adic(ă) eu, Ștefan Burlan, și cu feméia meacu Io(a)na, fata lui Burlan, 

scriem și mărturisim cu cest zapis al nostru, cum de nime siliț(i), nici nevoiț(i), cé de 

a noastră voe bună am vândut a noastră driaptă  ocină din Pupezeani, cu tot vinitul 

ce i s-a veni pré acea parte. Am vândutuă dumisali Milei drépt cinsprădzăci lei 

bătuț(i) bani gata, au dat de ne-au scos de la o n(e)
1
vo(ie) cé încăpusăm, ca să-i fie 

dumisal(e) driaptă ocină și cumpărătură, și cuconilor lui. Și aceas(tă) tocmală s-au 

tâmplat, și dumnealui Toderașco maril(e) (comis)
1
, și Ion Ciolpan vătavul, și Ion 

Drăguș vătavul (…)
1
, (…)

1
 (…)

1
ita, și Ion Jiba, și Dămiian, și Nechita (ot)

1
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(…)oșăști, și Telea ot tam, Vas(i)lii Hăjdău ot taam, și (…)
1
ău ot tam, și Tănasii ot 

taam, și mulți oameni buni.  

Și pentru crédințaa am și iscălit și unii s-au pus și dégeteli ca să s(e) criadză 

și să s(e) știe. Și eu Neculai diacul am scris.  

* @s, l<1>t<o>=zrÌoa<7171> iun<ïe> vÆ <2>dni. 

Az, Todera[<co>vel comis, iscal. 

Az, Drăgu[. 

Az, Neculai, iscaal. 

Az, Ion Kolpan. 

Ion Jiba. 

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, II/135, original, difolio, 

filigran, rupt, lipit, pătat, lipsă 1/3 din fila a 2-a; Ibidem, II/103, nr. 2 (rezumat). 

EDIȚII: CDM, II, p. 219, nr. 978 (rezumat). 

_________________________ 
1
Rupt. 

 

9 

 

<1665 - 1667> februarie 18 

 

†Adec(ă) eu, Ionașc(u)
1 

(Ți)
1
ga, scriu și mărturisescu cu zapisul meu cum 

am dăr(uit)
1
 finu meu, lui Timofie, când l-am cununat, o moșie a n(oas)tră în sat în 

Budești, și-n Bălășești, parte(a)
1
 (lui)

1
 Gavril, feciorul Băcăi, ce să va veni, și din 

vie, și din po(mi)
1
, și din țarin(ă), pentru căci l-am plătit eu de de la (…)

1
 (…)

1
u dat 

acea moșie cum știu o(a)men(i) buni și târgoveeți (…)
1
 fiindu lui (…)

1
 l-am cununat 

de(naintea)
1
ea a diregători,(dire)g(ă)

2
torilorde Brălad, anume Beldiman, ș(i)

1
 

(de)
1
naintea Crâstei Cârnului, și a lui Ionașco Gheanba, și (de)

1
naintea nepotu-meu  

lui Simion Cernea, și a ne(pot)
1
-meu lui Dumitru Siva, și denaintea Grasul(ui)

1
 (…)

1 

a lui Tănasie Treancă ș(i) a mulți o(a)men(i) bun(i). 

 Și s-au (întâmplat)
1
 a hi și Ioniț(ă) de faț(ă), și Grigorie, și Toderachi, (și)

1
 

(C)
1
ălin. Și pre mai mare credință ne-am pus și pecețil(e)

1
 să se știe. 

fevr<u>a<rïe> yÆi<22>dnă. 

Și am fost și eu popa (…)
1
ie de faț(ă). 

 

<Pe verso>: †Zapisul lui Ionașcu Țiga ot Hobalna / Băloșăști. 
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Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, VI/197, original, foarte 

rupt, lipit pe altă hârtie, un sigiliu inelar și sigiliu mijlociu al târgului Bârlad; Datat 

după Simion Cernea aflat ca martor în documentul din 1665 septembrie 1; Iacov 

Antonovici, Episcopul Hușilor,Documente bârlădene, Bârlad, Tipografia și legătoria 

de cărți Const. D. Lupașcu, 1924, IV, pp. 99-100, nr. LXI și în documentul din 1669 

ianuarie 23 (a se vedea și Ediție anastatică, apărută sub egida „Academiei 

bârlădene”, Bârlad, Editura Sfera, 2012); Preotul Iacov Antonovici, Documente 

bârlădene,Bârlad,Tipografia și legătoria de cărți Const. D. Lupașcu, 1915, vol. III, 

pp. 106-107, nr. XCI (a se vedea și Ediție anastatică). 

EDIȚII: CDM, III, p. 250, nr. 1126 (rezumat). 

_________________________ 
1
Rupt. 

2
 Ilizibil. 
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1673 (7181) februarie 26, Iași 

 

+ Iw ªefan Pătru voevoda, B(o)j(ï)i m(i)l(o)stï6, g(os)p(o)dară 

Zemli Mwldavscoi.Dat-am carte(a) domnii meali slugii noastre lui Adam căpitanul, 

să fie tare și putearnic cu carte(a) domnii meali a căuta și a cerca în țara domnii 

meale, unde va afla în țara domnii meali, al său dreptu țigan, anum(e) Putnean, care 

țigan
1
este schinbătur(ă) cu Gligoraș Jora cu zapis ci ne-au arătat di schinbătură de la 

mâna lui Gligoraș Jora. Deci, unde săva afla să-l ia de grumazi cu tot ci va avea. Și 

nimesă nu cuteadze a ținea sau opri înnaintea cărții domnii meali.Za toe p(i)şem. 

Saam g(os)p(o)d(i)nă vel1l. 
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U @s, v(ă)l<1>t<o>=zrÌpa<7181> fev<ruarïe> cÆq<26>. 

 

<Pe verso>: Cartea lui Petru vodă pintru Putnian țigan. 

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, V/5, original, rupt la 

îndoituri, sigiliu mijlociu în chinovar, slab imprimat. 

EDIȚII: CDM, III, p. 467, nr. 2239 (rezumat). 

_________________________ 
1
În text se repetă „care țigan”. 
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<1675 septembrie 1-1676 august 31> (7184), Iași 

 

†Adecă eu, Neculai Buzdug, scriu și mărturisăscu cu cestu adevărat zapis al 

meu, pe cum am vândut o parte de ocină și de moșié din sat din Pupezeni și din 

Budești, ce să va alege parte(a) Tudorei, fetii Dudului, pentru un bou ce mi-au fostu 

dator, și o am vândut dumisale Dimei scutarului, să hie lui dre(a)ptă ocină și moșié 

dumisale, și cuconilor, și nepoților, și strenepoților dumisale în veci, din (ț)
1
arin(ă), 

și din fânaț, și din vatră de sat, și din vad de mo(a)ră, și din pădure, și tot din loculu, 

cu tot vinitul.  

Și o am vândut dinaintea preutului Jorăi din Zahoreni, și dinainte lui Pavel 

(…)
1
ști, și dinainte lui Timuș brat Pavăl o(t) tam, și dinainte Fo(cș)

1
ei ot Dă(n)cesti, 

și dinainte călugărului Costantin ot Negoești, și popa Pătr(a)șcan ot Vicoleni, și 

Tudor sin Budescul ot Budești, și dinainte a mulți oamini buni.  

Și pentru credințane-am pus și degetele(e) și iscăliturili, ca să s(e) știe. 

U @s2, let=zrÌpd<7184>. 

† Az, Neculai Buzdug, iscal. 

(…). 

†Popa Jorăi. 

Pavăl. 

Timuș. 

Tudor. 

Focșei. 
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Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, II/136, original, difolio, 

filigran, rupt la îndoituri, pătat, lipsă 2/3 din fila a 2-a. 

EDIȚII: CDM, IV, p. 43, nr. 80.  

_________________________ 
1
Rupt. 

2
 Adăugat în locul dinaintea văleatului. 
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1676 (7185) noiembrie 22, Iași 

 

† Io Anton Rusăt voevoda, B<o>jy6 m<i>l<o>sty6, g<os>p<o>dar\ 

Z<e>mli Moldovsco'.Scriem domniia mea la boiari(i) noștri la Strătulat uricar și la 

Docan vătavul. Dămu-v(ă) știre deaca veț(i) vedea cartea domniei meale iar voi să 

mérgeț(i) la săliște la Răspopi, și la Ghenghești, și la Cărmetești, și la Deocheați, și 

la Răcăilești, și la Lebegi, și la Fundeanul, și la Cernătești, și la Năvărniț(i), (și)
1
 la 

Vitezești, și deaca veț(i) mearge acolo, să străngeț(i) oameni buni și de penpregiur 

megiași și moșinașii carii au moșie într-aceale săliște, și să alégeți toate părțile de 

moșie care le vor hi a mănăstirei lui Adam, ce iaste la codrul Gheanghei, pe direasă 

ce va avea, și de daanie, și de cumpărături, care oameni vor dat la svănta 

m(ă)nastier. Și deaca veți alege cu acei oameni buni, și cu moșinașii dinpreună, să 

puneți și sémne, să li s(e) știe partea m(ă)năstirei deusăbi despre alți răzéși, și foarte 

cu mare dreptate să socotiți și să alégeți, și precum veți alege cu acei oameni buni și 

cu moșinașii depreună, să faceț(i) și o mărturie încredințată de la dumneavoastră și 

de la acei oameni buni, să ne dați știre. Aceasta vă scriem. 

U @s, l<1>t<o>=zrÌpe<7184> noe<m>v<rïe> cÆv<22>dni. 

Saam g<os>p<o>d<i>n\vel™l. 

 Miron vel log<ofet>. 

† Pavel<pisal>. 

<Pe verso>: Carte ce de hotărăt de la Strătulat uricariul și Docan vătavul  

 



DANUBIUS XXXVIII   169 

 
 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, I/10, original, rupt la 

îndoituri, pătat, sigiliu mijlociu în chinovar. 

EDIȚII: CDM, București, 1970, IV, volum publicat de Mihai Regleanu, 

Doina Duca Tinculescu, Veronica Vasilescu, Constanța Negulescu, p. 47, nr. 103 

(rezumat). 

_________________________ 
1
Rupt. 
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1677 (7185) iunie 18 

 

† Adecă noi, Ghedeon, nepotul lui Pravăț, și Gligorie, nepot Movilie, și 

Cărstea călugărul, și Toader, nepoții Lupului, strănepoții Oancăi, scriem noi și 

mărturisim cu cestu zapis al nostru, précum noi de nime nesiliț(i), nici asupriț(i, ce 
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de bun(ă) voia noastră am vândut a noastră dreaptă ocină și cumpărătură ce au 

cumpărat moșii noștri ot selo Cernătești, ce s-au chemat mai (înain)te Motășâștii, ce 

iaste în ținutul Bărladului în obărșiia Corodului, den partea de sus trei părți, iară o 

parte iasté vă(n)dută mai denainte vréme, și o am văndut feciorilor lui Adam dereptu 

34 de lei denainte a mulți oameni buni și de préînpregiur megieș(i), anume denaintea 

isbașei lui Dondăș ot Corni, și denaintea lui Toader Huizum ot tam, și denaintea 

Moscului ot tam, și Tiron ot tam, și denaintea popei Radului ot Perișeni, și denaintea 

Ursului ot tam, și Mafteiu ot Cleani, și Gavrilă ot tam, și popa Ion ot tam, și Axintie 

ot tam, și Coman ot Fărțenești. Și pentru mai mari credința ne-am pus și pecețile ca 

să s(e) creadză. Și eu Necolaiu diiac ot selo Corni am scris.    

L1t=zrÌpe<7185 / 1677>m<1>s<é>]aiun<ye>iÆy<18>. 

Ghidion. 

Moscul. 

Toader. 

Gligorie. 

Tiron. 

Toader. 

Cărstia. 

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, I/9, original, filigran, rupt 

la îndoituri, pe verso alte două zapise. 

EDIȚII: CDM, IV, p. 63, nr. 185 (rezumat). 
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1680 (7188) aprilie 25 

 

† Adec(ă) eu, Petre Gornesc(u) și cu ficiorii mei, anume Iftimie, și Vas(i)le 

și Petrișor, scriem și mărturisim cu cestu adevărat (a)
1
lnostru zapis, (precum)

1
 noi 

nesiliț(i), nici asupriț(i) de nimé, ce de bun(ă) voe no(a)stră am vândut a no(a)stră 

dre(a)ptă moșie și ocin(ă) din din
2
 Pupedzeni și din Băloșeștii, partea în-mă no(a)stră 

(...)
1
tineiși a unchiu nostru a Bolei, părintelui Jorăi direptu șeas(sprezece)

3
 lei bătuți, 

ca să-i fie părintelui dire(a)p(tă)
1
 moșie și ocin(ă) în veci și (...)

1
, și cuconilor 

m(o)litvei sali, și (ne)
1
poților, și strenepoților m(o)litvei sali.  

Iar din rudele no(a)stré ni(me)
1
 să n-aibă puteri a să mai amesteca la ace 

moșie. Și la tocmala no(a)stră au fostu de fațe dumne(a)lui pârcălabul Dumitrașco, și 

(Mihai) (Ro)șca
4
, și Pechi Băl(ă)banu, și Vasilie Cârstié din Bursuci, și I(frim)

4
 sin 
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(...), și Gligori Băl(ă)ban, și Vas(i)lie B(ălăban)
1
, și Tiron tij, (și)

1
 călugărul 

Costantin sin Tiron, și Dumitr(u) pop(a) Bugul din Dăncești, și Ioniț(ă) și Pavăl 

Tercu din Budești, și Ion Bulchiu din Băloșeaști, și diiaconul Pătrășcan din Vicoleni, 

și Lupul (...)
1
. 

Și pentru mai mari crédințe ne-(a)m pus și degeteli denpreun(ă) cu marturii 

ca să s(e) știe. 

(aprilye)4cÆe <25>dne. L1t=zrÌpi<7188 / 1680>. 

Eu pârcălabul ot (Tu)tova Dumitrașco.  

Petre Gornesc(u). 

Iftimie. 

Vasilie. 

M(i)ha(i) Roșca. 

Pechi. 

Vas(i)lie. 

Ifrim. 

Gligorie. 

Vas(i)lie. 

(T)
1
iron. 

Costantin. 

Dumitrașcu. 

Ioniț(ă). 

Pavăl. 

<Pe verso>:=zrÌpi<7188 / 1680>ap(rilye) cÆe<25>dni. Petre Gornesc(u) pe 

Pupezeni i Băloșești di pi Bole; La popa Jora. Că scoatimănăstire(a) zapis de la popa 

Jora. 

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, II/137, original, rupt la 

îndoituri, lipit pe altă hârtie; Ibidem, II/103, nr. 3 (rezumat). 

EDIȚII: CDM, IV, p. 123, nr. 482 (rezumat). 

_________________________ 
1
Ilizibil; rupt. 

2
 Repetiția conform textului. 

3 
Pătat. 

4
 Rupt. 
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15 

 

1682 (7190) iunie 4 

 

†Adec(ă)  eu, Toderașco cu soru-mea Lie(n)ca, și Mărica, ficiorii lui 

Penteleiu și a Prohirii, nepoți lui Prebicel ot Cernătești, scriem și mărturisim cu cest 

adevărat zapis al nostru, de nime siliți, nici asupriți, ce de a noastră bun(ă) voe ne-

(a)m (în)voit cu a nostri frați și oameni și ne-(a)m îndurat și am dat a noastră dreaptă 

ocin(ă) și moșie, toată parte tătânelui Pinteleiu, doi bătrâni giumătate de sat de 

Cernătești, precum avem și dres vechi de la părinții noștri pe această ocin(ă) caré am 

dăruit-o svintei mănăstiri a lui Adam. Am dat loc di vatra satului, și di țarin(ă), și di 

păduri, și di izvoar(e), și din tot locul, cu tot vinitul, căt să va alegi parte tătâne 

nostru lui Pinteleiu doi bătrăni deplin giumătate de sat de Cernătești, ca-s(ă) fie 

dreaptă ocin(ă) și moșii sfintei mănăstiri în veci. Așijderilea și di sămințiia noastră 

nime să nu-s(e) amesteci a faci ră vreun val svintii mănăstiri, că cini s-ar ispiti să fie 

afurisit și blăstămat de Domnul nostru Isus Hristos și de a mării sali luminată Maică, 

și de Sviti Ioan Cărstătel, și de toți svinții. Și (în)tr-această tocmal(ă) au fost Varlam 

călugăr, și Nechita dascal, și Nohit ot Mănăstiri, și Stratul Croi ot tam, și Dumitrașco 

ot tam, și Soltan ot tam, și Ștefan ot tam și mulți oameni buni și bătrăni. Și pintru 

mai mari credința ne-(a)m pus și degetili ca-s(ă) știe. 

V<ă>let=zrÌk<7190 / 1682>iun<ye>dÆ <4>zili. 

Toderașco. 

Liica. 

Mărica. 

Nohit. 

Stratul. 

Dumitrașco. 

Soltan. 

Ștefan. 

Az, Varlam, iscal. 

Az, Necita, iscal. 

 

<Pe verso>: † Zapisul ot Cernătești. 7190/1682 iunie 4. 

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, I/11, original, filigran, rupt 

puțin la îndoituri. 

EDIȚII: CDM, IV, p. 173, nr. 725 (rezumat). 
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16 

 

1684 (7192) iunie 4 

 

† Adec(ă) eu, preutul Vărgolici și cu preute(a)sa mea, și cu ficiorii mei, 

scriem și mărturisim cu cest zapis al nostru ca să fie de bun(ă) credință pe cum noi 

de nimé siliți, nici asupriți, ce noi de a no(a)stră bun(ă) voe ne-(a)m învoit și ne-(a)m 

îndurat de-(a)m dat a no(a)stră dre(a)ptă ocin(ă) și moșie din sat din Cernătești toată 

parte(a) no(a)stră căt ni-s(e) vine nouă, o am dat-o danie s(fin)tei măn(ă)stir(i) a lui 

Adam ce iaste în Codrul Ghenghei, pentru căci și rudele mele o au dat-o mai 

înnainte de mine toat(ă) cătă avem noi acolo în Ce
1
rnătești,pentru acie am dat-o și 

noi să fie poman(ă) s(fin)tei măn(ă)stiri în veci. Și la această danie s-au tănplat mulți 

o(a)meni buni, preuți și mireni, anumé călugărul (V)
1
ărlam ot Cucuta, și Nofit, și 

Stratul cel bătrăn, și A
1
riton Ivul, și Pădure, și Dobre, și Bobul. Și pentru mai mare 

credința ne-(a)m pus și degetele să cre(a)dză. 

L<1>t=zrÌkv<7192 / 1684>iun<ye>gÆ <3>. 

† Ierei Vărgoliki, iscal. 

Irmonah Vărlan. 

Nofit. 

Stratul. 

Ariton. 

Pădur(e). 

Dobre. 

Bobul. 

 

<Pe verso>: † Zapisul popii lui Vărgolici ot Cernătești. 

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, I/12, original, rupt la 

îndoituri, pătat. 

EDIȚII: CDM, IV, p. 192, nr. 821 (rezumat); Costin Clit, Documente 

hușene, pp. 63-64, Iași, Editura PIM, 2016, volumul IV, nr. 48. 

_________________________ 
1
Rupt. 
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1684 (7192) iunie 4 

 

† Adec(ă) noi, eu Toderaș cu soru-mea Lienca, și Mărica, ficiorii lui 

Pinteleiu și a Prohirei, nepoți lui Prebicel ot Cernătești, scriem și mărturisim cu cest 

adevărat zapis al nostru, de nime sililiți
1
, nici asupriți, ce de a no(a)stră bun(ă) voe, 

ne-(a)m învoit cu a noștri frați și o(a)meni și ne-(a)m îndurat și am dat a no(a)stră 

dre(a)ptă ocin(ă) și moșie,toat(ă) parte(a) tătâne nostru lui Pintelei, doi bătrăni 

giumătate de sat din Cernătești, precum avem și dres vechi, ispisoc de la Vasilie 

vod(ă) și alt zapis pe aceast(ă) moșie, car(e) o am dat-o danie s(fin)tei măn(ă)stiri a 

lui Adam ce iaste în Codrul Ghenghei, am dat loc din vatra satului, și din țarin(ă), și 

din fănețe, și din izvor, și din tot locul cu tot venitul, căt să va alege doi bătrăni 

giumătate de sat, să fie poman(ă) s(fin)tei măn(ă)stiri în veci. Și nimi din rudele 

no(a)stre să nu-s(e) amestece, că cini s-ar ispiti, să fie afurisit și proclet de Domnul 

H(risto)s și de Maica Pr(e)cistă și de S(fân)tul Ioan Botezătoriul și de toți svinții. Și 

într-aceast(ă) tocmal(ă) au fost de faț(ă) Varlam călugărul, și Nechita dascălul, și 

Nofit ot Măn(ă)stire, și Stratul Croitoriul ot tam, și Dumitraș ot tam, și Soltan ot 

Deocheți, și cumnatu-său Ștefan Stoian ot tam, și Oil
2
 ot tam, și Ivul ot tam, și 

Simion Ivul ot tam. Și pentru mai mare credința am dat și nește zapise vechi aceștii 

moșii iar un ispisoc de la Vasilie vod(ă) nu  l-am dat că au fost și alte moșii într-

însul, iar la hotărăt l-am scos de l-au vădzut bo(i)erii hotarnicii, și pentr(u) mai mare 

credința ne-(a)m pus și degetele ca-s(ă) să cre(a)dză. 

L<1>t=zrÌkv<7192 / 1684>iun<ye>dÆ <4>. 

Toderașco. 

† Liianca. 

† Mărica. 

Nohit. 

† Stratul. 

Az, Varlam, iscal. 

Az, Nechita, iscal. 

† Dumitraș. 

† Soltan. 

Stratul. 

† Ștefan. 

† Ioil. 

Ivul. 
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† Simion Ivul. 

† Nuor. 

 

<Pe verso>: † Zapisul ot Cernătești. 

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, I/13, original, difolio. 

EDIȚII: CDM, IV, p. 192, nr. 822 (rezumat). 

_________________________ 
1
Conform documentului. 

2
 Ioil. 

 

18 

 

1686 (7194) martie 25 

 

† Adec(ă) eu, Costantin snă Donovici, nepotul lui Prebicel ot Cernătești, 

scriu și mărturisescu cu cest adevărat zapis al meu, de nime silit, nici nevoit, ce de a 

mea bun(ă) voe m-am învoit cu al mei frați și m-am îndurat ș-am dat danie a mea 

driaptă ocină și moșie toată partea tătăne meu lui Donovici, din siliști din Cernătești 

și din siliști din Vitezăști, am dat danie sfintii m(ă)n(ă)stiri a lui Adam ce iaste în 

Codrul Gheanghei, unde iaste hramul Maicii Preaciste, din vatra satului, și din 

țarin(ă), și din fănațe, și din izvoară, și din pădur(e), și din tot locul cu tot venitul, cât 

să vor aleage părțili tătăne-meu dintr-aceli doauă siliști ce mai sus scriu din 

Cernătești și din Vitezăști, ce sint la ținutul Tutovei pre valea Corodului, ca-s(ă) fie 

driaptă ocină și moșie sfintei m(ă)n(ă)stiri în veci, să fie poman(ă) părinților noștri și 

noauă ațijderea. Așijderea și o sor(ă) ce am Vas(i)lca și un frate Arhip cănd am dat 

acéste părți de ocini ce mai sus scriu am grăit și ni-am învoit frățește cu toții precum 

să fie cu voe noastră tuturor, iară mai pe urmă de-ari tănji ei, să aibă a ținea alte părți 

dintr-alte moșii ce avem înpreună, iară pentru aceasté părți de s-ar amesteca frații 

mei sau alte rude a faci v(re)un val sfintei măn(ă)stiri, eu să aibu a da sam(ă) ori la 

ce giudeț am mearge. Iară de se vor ispiti frații mei sau alte rude a noastre a faci 

vreun val sfintei măn(ă)stiri peste această danie a noastră, unii ca acie să fie afurisiți 

și treclețiși procleți și blăstămați de Domnul Dumn(e)dzău și de Maica Precista și de 

Svăntul Ioan și de toți svinții. Și cănd s-au făcut acest zapis au fost de față preutul 

Irimiia de Oncani, și Ch(i)rica di-acolo, și Tănasie Berbeci ot Fundianul, și Todosie 

izbașea ot Boziești, și Mihăilă sluga agăi lui Bogdan, și Apostul ot Saniia, și 

Ghiorghiți o(t) tam, și Alicsandru sin Nistor ot Pleșești, și Oil călugărul ot 
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Măn(ă)stire și mulți oameni buni. Și eu Potolie am scris zapisul și pentru credința ni-

am pus iscăliturile să fii de mare credințe ca-s(ă) știe.  

L<1>t=zrÌkd<7194 / 1686>mart<ye>cÆe<25>. 

Costantin Donovici. 

Az, ierei irimie, iscal. 

Az, Mihăil, iscal. 

Oil călugăr. 

Chirica. 

Tănasie. 

Todosie Hot. 

Apostul. 

Ghiorghiți. 

Alicsandru. 

 

<Pe verso-ul filei a doua>: † Zapisul den Cernătești și den Vitezești. / 

7196/1686 mart(ie) 25.  

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, I/14, original, difolio, 

filigran, rupt puțin la îndoituri; ibidem, III/10a, original cu același conținut și aceeași 

dată, cu mici deosebiri, difolio, rupt puțin la îndoituri, lipsă 1/3 din fila a 2-a, . 

EDIȚII: CDM, IV, p. 227, nr. 998 (rezumat). 

 

19 

 

1686 (7194) mai 6 

 

† Adec(ă) eu, Misail, ficiorul lui Lazor Borlei, și eu Iordachi, și Sidor, și 

Gligorie, ficiorii Lelițăi, nepoți lui Ion Medarul ot Cernătești, scriem și mărturisim  

cu cest adevărat zapis al nostru, de nime siliți, nici nevoiți, ce de a noastră bună voe 

ne-(a)m învoit noi de noi și ne-(a)m îndurat și am dat danie a noastră dre(a)ptă 

ocin(ă) și moșie toată parte(a) moșului nostru lui Ion Medarul di sat di Cernătești, 

am dat-o danie svintei mănăstiri a lui Adam, am dat loc din vatra satului, și di 

țarin(ă), și di făneaț(ă), și di izvoar(ă), și di păduri, și di tot locul, cu tot vinitul, căt 

să va alegi parte(a) moșului nostru lui Ion Medarul din hotar în hotar, ca-s(ă) fie 

dreaptă ocin(ă) și moșie svintei mănăstiri în veci neclătit nici dănăoar(ă). 

Așijderilea, și di rudile noastre de vor tănji ei, vor ținé pintr-alte moșii pe unde avem 

înpreun(ă) iar (în)tr-această danie ce am dat noi ni(m)
1
e să nu-s(e) atingă a faci 
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ră(u)
1
 vreun val svintei mănăstiri, căcini să va ispiti să fie afurisit și proclet dé 

DomnulHristos și de Maica Pre(a)curat(ă), și de Svăntul Ioan Crăstitiel și de toț(i) 

svinții, pintru căci noi am dat să fie poman(ă) părinților nostri și moșilor nostri. Și-

(n)traceastă tocmal(ă) au fost de faț(ă) preutul Irimie ot Oncani, și Vas(i)lachi 

Cepraga ot Făstici, și Todosie Hot ot Boziești, și Mihăil, cumnatu(l) său ot tam, și 

Ivan Ros ot Măcișeni, și Ion Brudiu ot tam, și Barna ot tam, și denainte a mulți 

oameni buni și bătrăni, și pentru mai mari credința ne-(a)m pus și iscăliturili ca-s(ă) 

să știe să fac(ă) și dres domnescu. 

Vă l<1>t<o>=zrÌkd<7194 / 1686>maiqÆ <6> dzili. 

Misail. 

Iordachi. 

Sidor. 

Gligorie. 

Todosie Hot. 

Ion Ros. 

Ion. 

Barna. 

Az, erei irimie, iscal. 

Az, Vasilaci, iscal. 

Az, Mihăil, iscal. 

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, I/15a, original, difolio, 

filigran, rupt la îndoituri. 

EDIȚII: CDM, IV, pp. 228-229, nr. 1006 (rezumat). 

_________________________ 
1
Rupt. 

 

20 

 

1686 (7194) mai 12 

 

† Adec(ă) eu, Ion Sorunar, ficiorul lui Vas(i)lie, nepotul lui Căpotici, 

strenepotul Martei ot Cernetești, scriu și mărturisăsco cu cest adevărat zapis al meu, 

de nime silit, nici nevoit, ce de-a mea bun(ă) voe m-am voit cu ai mei oameni și m-

am îndurat și am dat danie a noastră dreaptă ocin(ă) și moșie ce avem noi de la 

strămoșii noștri de cu(m)părătur(ă) toată parte(a) strămo(a)șii noastre Martei di 

Cernătești giumătate de bătrân, am dat-o danie svintei mănăstiri a lui Adam ce iaste 



  DANUBIUS XXXVIII 178 

în Codrul Ghenghei, am dat loc din vatra satului, și din țarin(ă), și di făneaț(ă), și di 

izvoar(ă), și di păduri, și di tot locul, cu tot vinitul, căt să va alegi parte(a) Martei 

giumătate de bătrăn di(n) hotar în hotar, ca-s(ă) fie dreaptă ocin(ă) și moșie svintei 

mănăstiri în veci. Așijderilea și un u(n)chiu al meu și nește veri primari ce am, ei de 

vor tănji vor ținé pi(n)
1
tr-alte moșii pe (und)

1
i avem (în)preun(ă) iar (în)tr-această 

danie a me ce am d(at)
1
 giumătate de bătrăn di sat di Cernătești, nime să nu-s(e) 

atingă a faci rău vreun val svintei mănăstiri, că cine să va ispiti să fie afurisit de 

Domnul Hristos și de Maica Precurat(a) și de Sfăntul Ioan Crăstitel și de toți svinții, 

pintru căci eu am dat să fie poman(ă) părinților mei și moșilor, că n-am avut cu ce-i 

griji. Și (în)tr-această tocmal(ă) au fost de faț(ă) aga Apostul ot Răfloaia, și Neculaiu 

stolnicel ot Totroș
2
, și preutul Irimiia ot Oncani, și Todosie Hot ot Boziești, și 

Mihăil, cumnatu(l) său ot tam, și Bobul ot Perișeni, și Apostul Grosul ot Cleni, și 

denainte a mulți oameni buni și bătrăni, și pintru mai mari credința am și iscălit ca-

s(ă) știe. 

V<ă>l<1>t<o>=zrÌkd<7194 / 1686>maivÆy<12>. 

Apostul aga. 

 

 
 

Ion Sonar. 

Todosie Hot. 

Bobul. 
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Apostul Grosul. 

(…). 

Az, ierei Irimie, iscal. 

Az, Mihail, iscaal. 

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, I/15c, original, difolio, 

filigran, rupt la îndoituri, sigiliu inelar în fum. 

EDIȚII: CDM, IV, p. 229, nr. 1011 (rezumat). 

_________________________ 
1
Rupt. 

2 
Trotuș. 

 

21 

 

1686 (7194) mai 23 

 

† Adec(ă) eu, preutul Radul snă Pahilie, nepotul Martei ot Cernătești, scriu 

cu cest zapis al meu, de a me bun(ă) voe am dat danie toată parte(a) mo(a)șei noastre 

Martei, giumătati de bătrăn di sat di Cernătești, am dat svintei mănăstiri a lui Adam, 

am dat loc di vatra satului, și di tot locul, cu tot vinitul, ca-s(ă) fie dreaptă ocin(ă) și 

moșii svintei mănăstiri în veci. Și au fost de față preutul Irimii ot Otcani, și Dămiian 

snă Ruchiț ot Drițăști, și Costantin Donovici ot ot Fu(n)de(a)nul, și Ghiorghiț snă 

Mihul ot Hărăți, și pentru credinț(ă) ne-(a)m pos
1
 și iscăliturili ca-s(ă) știe. 

V<ă>let=zrÌkd<7194 / 1686>maicÆg<23>. 

Az, erei Radul, iscal. 

Az, Ruci]ail(?)(…). 

Az, irei Irimia, iscal. 

Costantin. 

Ghiorghiț. 

†Az,Ciri]a sin Toder ot Mănăstire încă m-am prilejit mai pe urmă. 

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, I/15b, original, difolio, 

filigran, rupt la îndoituri. 

EDIȚII: CDM, IV, p. 230, nr. 1015 (rezumat). 

_________________________ 
1
pus. 
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1686 (7195) octombrie 15, Mândrești 

 

† Adec(ă) eu,Goia ți cu soro-mea Ioana, ficiorii lui Ion căpitanul, nepoții 

Zavatiei, strenepoții Sămdzeanii, și eu Vas(i)lachi Cepraga și cu fimeia mea Poca, 

fata Zavatiei, nepoata Sămdzeanii, și eu Anghel, ficiorul Gramei izbașăi, nepotul lui 

Vas(i)lii Hosceag,préstrenepoți Băticăi, scriem și mărturisim cu acestu adevărat 

zapis al nostru di nimi săliți, nici asupriți, ce di a noastră bun(ă) voe ne-(a)m învoit 

cu ai noștri frați și oamini și ne-(a)m îndurat și am dat a noastră dr(e)aptă ocin(ă) și 

moșie, toată partea strămoșului nostru Băticăi din sat din Năvărniți, a triia parte din 

din sat, cari moșia iaste cumpărătur(ă) de la Ilea Buznea și Ilei i-au fostu dat la 

Vicol, și Vicol au cumpărat di la Ionașco și di la Țiganca și di la nepoții lui Toader 

de la Andreiu. Această parti di ocină am dat danii sv(i)ntii mănăstiri a lui Adam ce 

iaste în Codrul Ghenghii, am dat loc din vatra satului, și din țarin(ă), și din fănaț, și 

din izvoară, și din pădur(e), și din tot locul cu tot vinitul, cătu să va alege parte(a) 

strămoșului nostru Băticăi a triia parte din sat din Năvărniț(i), ca-s(ă) fii driaptă 

ocin(ă) și moșie svatii mănăstir(i) în veci. Așijdirili și niști rud(e) ce mai avem, de 

vor tânji și nu vor putea răbda, le vom da moșie într-altu loc. Iară la această danie să 

(nu se)
1
 (a)

1
mestici a faci vreun val sv(i)ntii mănăstir(i), că cine s-ar ispiti, să fii 

afurisit și procleat di Domnul H(risto)s, (și)
1
 di a Svinții sale cinstită Maică, și de 

Sv(â)ntul Ioan Cărstitel, și de toți sv(i)nții. Și într-această tocmală au fostu di față 

Gavrilaș Cepraga călugărul din Făstăci, și Iliséiu călugărul ot Mănăstir(e), și Ioan 

călugărul ot tam, și Gavril Barna o(t) Puțeani, și Bolea ot Milești, și Alicsandru zet 

Ilie, și Arcatii croitorul ot Lehani, și Ilii snă Bărbanță ot Crăești, și mulți oamini buni 

și bătrăni. Și pintru mai mai mar(e) credința noi toți ne-(a)m pus iscăliturili ca să-

s(e) cr(e)adză. Eu Ion am scris zapisul. 

U Măndriº l<e>t=zrÌke<7195 / 1686>oc<tombrye>eÆy<15>. 

Lupul snă Grama. 

Este cu voe me. 

Ioana. 

Az, Alixandru, iscal. 

Az, Vas<i>laci, iscal. 

Az, Goe săn Ion. 

Galery căl<ă>r<ul>. 

† Az, monah Ilisei, iscal. 

Az, Adam căp<itan>, iscal. 
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Az, Ion, iscal. 

Eu, popa Ion, iscal. 

Gavril Barna. 

Bolea. 

Arcatie croitor. 

Ilii Bărbănță. 

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, I/16, original, filigran, rupt 

la îndoituri, lipit. 

EDIȚII: CDM, IV, pp. 236-237, nr. 1045 (rezumat). 

_________________________ 
1
Rupt. 

 

23 

 

1746 (7254) iulie 25 

 

Din luminată porunca mării sale domnului nostru Ion Ioan voevod. 

 

† Vasile Sturz(a) biv vel stolnic, facim știre că aici înnaintea me viind Ion 

Căpățină cu o luminată porunca mării sale stăpânului nostru Ion voevod întru care 

îmi poruncéști măriia sa ca să le iau sama încă o dată cu călugărul Iorestu Movila de 

la mănăstire(a) Adamul(u)i pentru părțile TodosieiMunteniții din moșiile Pupezănii, 

Negoeștii, Dăncenii, Tărăbuțănii, Sârbii, Dimitreștii și Vicolenii de la ținutul 

Tutovii, ci vre(a) călugărul (…)
1
 stăpâniască pentru o datorii a Todosâi, și că pi 

lângă acestea li mai înpresoară cu stăpânire(a) în tării și o bucată de loc din driaptă 

moșiia lor Pupezănii, parte(a) dispre apus de Hobilna. 

Deci, eu această pricină cu Căpățăneștii și cu călugărul am mai cercetatu și 

mai înnainte, și pe sămni și mărturii ci ni-au arătat ficiorii lui Căpățână am dat întru 

toati rămas pe călugăr și i-am hotărât să nu superi mai mult pi Căpățânești, căci 

părțile Todosăi sântu drepti a ficiorilor lui Căpățină, plătind mama lor Alecsandra 

toate datoriile Todosăi, atât la mănăstiri, cum și la alte locuri, pentru cari au arătat și 

dovezi. Așâjdere și pentru ace(a) bucată di loc, partea dispre apus, fără dreptate s-au 

întinsu călugăr(ul) că-i driaptă a Căpățineștil(o)r din moșiia lor Pupezănii, și atuncea 

li-am înplinit și venitul ci luoasă călugărul di pi acele părți. Apoi și acum după 

această luminată poruncă a stăpânului nostru ce mi-au adus ficiorii lui Căpățină, 
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chemând pe călugăr de față, tot acea giudecată li-am făcut și călugărul nici o dovadă 

n-au scos, decât au zis el să va giudeca și la Divan(u)l mării sale stăpânului nostru. 

Și pentru aceia am datu Căpăținiștilor și aciastă mărturii și această carte di 

giudecată (…) să le vadă dreptate(a) ci au și să-ș(i) poată stăpâni moșiile cu paci 

despre mănăstiri.  

L<e>t=zsÌid<7254 / 1746>iul<ye>cÆe<25>. 

Vasili Stur<za>biv vil stoln<c>. 

 

<Pe verso>: Mărturiia lui Vasâle Sturza cu poronca lui (…)
2
. 

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, V/19, original, difolio, rupt 

la îndoituri. 

_________________________ 
1
Rupt. 

2
 Spațiu gol. 

 

24 

 

<după1787 iulie 31> 

 

Pirilipsis de pe scrisorile mănăstirii Necoriți(i) unde să prăznu(i)ești 

hram(ul) lui Sfeti Ion Novii din Eși. 

 

=zrÌod<7174/1666> apriile28. Un ispisoc de la Duca vod(ă) pentru 

jodecata ce au avut igumenul pentru o moșie Vitezăștii din ținut(ul) Tutovei pe 

Corod cu Istratii de Vitezăști și arat(ă) că au scos mănăstire(a) zapis că au cumpărat 

hat(manul) Neco(a)ră de la răzăși, din a cince(a) parte 2 părți cu corți și cu o vii 

apro(a)pe de casii, și cu heleșteu de pești, și cu loc de fănați, de la Neculai Ciovliciu, 

și de la sora lui Sofiica, și Ana, și Mărica, și Arsinie, Frăsina, și Ceuca, fat(a) lui Ion 

Mărdari, și Gavrilă Pribicel, drept 220 de taliri.  

=zsÌnz<7257 / 1749>fev<ruarye>28. O mărturii de zapis de la Costantin 

Boncana, i de la Toader brat, i de la Flore brat, i Movila brat, și de la Costantin sin 

Vasile Ștefan brat Costantin, Ion Lelița, Chiriiac sin Lelița, Grigorii brat Chiriiac, 

Vasile sin Iordache, Ion Nejderiul, Lupul Nejder, Alisandru Nejderiul, Iftodi sin 

Toader Sidor, și acești de sus din zapis ca să stăpăne(a)scă moșie cu pace, dat la 

mâna lui Costantin Găndul, (e)pitrop(ul) mănăstirii. 
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1787 iuli(e) 31. O mărturii de Cuciul Ionichii iscălit(ă) martor și Cărjăi 

log(o)f(ă)t și alții adiverezi stăpănire(a) moșii Vitezăști a Ciovliceștilor păn(ă) în 

drum.   

=zsÌnz<7257 / 1749>mart<ye>aÆ <1>. O mărturii de la Oprișan săn Păvălașcu 

arat(ă) că au vândut lui Costantin Movila și lui Iorescu Movila parte(a) lui din 

Vitezăști și văzăndu scrisorile lui Necoriță arat(ă) că rău au vândut și să de(a) banii 

înnapoi și mănăstire(a) Necoriț(a) să stăpâne(a)scă cu pace în veci. 

Vă leto =zsÌg<7203 / 1695>m<1>s<é>]a gen<arye>cÆ <20>. Uricul de la 

Duca vodă a mă(n)ăstirii lui Adam. 

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, III/42, original. 

 

25 

 

1817 iunie 17 

 

Scrisorile moșiilor Măcișenii și Clenii de la țin(u)t(ul) Covurluiului ci s-au 

dat la dumi(sale) vorn(i)c(ul). 

(1)817 iuni(e) 17 

 

Velet Luna  No. Scrisorile 

- - 1 Copii di pi un ispisoc de la Barnovschi v(oie)v(od) 

fără velet. 

7136 

<1628> 

ghen(a)r 17 2 Ispisoc di la Barnovschi vodă pentru satul Măcișeni. 

7143 

<1634> 

săpt(emvrie) 

14 

3 Hotarnică pi Măcișeni de la Strătulat și Calmațuiu. 

7159 

<1651> 

fevr(uarie) 20 4 Hrisov de la Vasili vodă pentru Măcișeni. 

7159 

<1651> 

fevr(uarie) 20 5 Zapis iscălit di bo(i)erii țării pentru vânzare Mățășăni. 

7160 

<1652> 

fevr(uarie) 15 6 Ispisoc de la Vasili vodă pentru satul Mățișenii. 

7175 

<1666> 

dec(em)v(rie) 

7 

7 Ispisoc de la Istrati Dabija v(oie)v(o)d pentru 

Mățișeni. 

7178 

<1670> 

iuni(e) 30 8 Ispisoc sârbăscu de la Istrati Dabija v(oie)v(o)d. 

7224 

<1716> 

aug(u)s(t) 4 9 Carti și cu copie ei de la Mihai v(oie)v(o)d Racoviți. 
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7227 

<1718> 

dec(em)v(rie) 

27 

10 Carti di la Mihai vodă Racoviți pentru parte(a) lui 

Capic.  

7229 

<1720> 

oc(tom)v(rie)  

9 

11 Mărturii hotarnică pentru Cleni de la căp(i)t(anii) 

Vasâli și Ioniță Atofănesii și cu copie ei. 

7271 

<1763> 

iuni(e) 20 12 Mărturii hotarnică pentru Cleni și Măcișeni de la 

Neculai i Ciucă biv vel căp(i)t(an). 

1777 iuli(e) 15 13 Copii di pi carti g(os)pod a stăpâni moșiia Măcișeni. 

1773 fevr(uarie) 27 14 O cercetare de la Irimiia dichiu(l) mitr(opoliei). 

1783  mai 3 15 Carti g(os)pod cătră pârcălăbii pentru Cleni și 

Mățișeni.  

1785 iuni(e) 20 16 Jalbă și carti g(os)pod cătră pârcălăbii. 

(17)85 oc(tom)v(rie) 

9 

17 Răvaș(ul) pârcălăbii cătră Toadir Năstachi și Neculai 

Carpu. 

1786 ghen(a)r 30 18 Zapis di la Ileana Moviloae pentru giudecata ci au 

avut. 

1786 ghen(a)r 30 19 Carti di giudecată di la veliții bo(i)eri. 

1786 mai 13  20 Carti g(os)pod cătră Ioniți Negre de hotărât. 

1787 iuni(e) 25 21 Hotarnică de la Ioniți Negre. 

1793 dec(em)v(rie) 

1 

22 O anafora de la veliții bo(i)eri a Țării Românești 

întărită și cu peceti g(os)pod. 

1777 iuni(e) 10 23 Schimbu întărit de mit(ropolitul) Gavriil și iscălit de 

păh(a)r(nicul) Iancul Grecean(u). 

1787 iuni(e) 12 24 Doauă răvașă de la igumenu(l) Ionichie și un sânet tot 

asupra schimbului. 

1799 mai 9  25 Schimbu de la mănăstirea lui Adam iscălit di 

igumenu și alții, întărit și cu pecetia mănăstirii. 

1800  apr(ilie) 23 26 Zapis de la Vasile și Petre Cernat pentru 16 stânj(eni) 

din moșiia Clenii, zâci dum(nealui) pah(arnicul) că 

le-au făcut schimb cu prot(o)si(n)ghel(...). 

1803 mai 16 27 Zapis de la Zamfira, fata lui Gheorghii Movilă, că au    

vândut toati părțili ci trag de pi niam(ul) Movilesc. 

1804 av(gus)t 16 28 Carti g(os)pod pentru apărare(a) pădurilor de la 

Corni. 

(1)805 mart(ie) 20 29 Mărturii de la Petre Cernat și alții pentru Mățișeni.  

Velet  Luna  No.  

1809 iuli(e) 15 30 Carti cătră banul Gavril Iamandi de la Divan. 

- iuli(e) 17 31 O jalbă. 

    

1785 fevr(uarie) 18 32 Un zapis a med(elni)cer(ului) Movila prin cari vindi 

Măcișănii și alti părți comis(ului) Gheorghii Șerban. 

Alti scrisori ci în urmă sau mai dat dumis(ale) vorn(i)c(ului). 

1793  no(i)emv(rie) 33 O adiverinți a lui Cost(an)d(in) Movila prin cari faci 
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26 vechil pi fiiul său a încredința Divanul de vânzarea 

Măcișănilor.  

1816 apr(ilie) 26 34 Carti g(os)pod cătră dumi(sale) banu(l) Petrachi 

Negre de hotărât. 

- - 35 Noauă zapisă ci sânt pi viili de la Cleni. 

<ss>. 

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, V/44, original, difolio, 

filigran. 

 

26 

 

<după 1820> 

 

Opis pentru toate documenturile mon(a)st(i)r(ii) lui Adam în pricina ci are 

cu răzeșii din moșiia Socii și Buceștii, care sânt următoarele:   

 
No.  

următ(o)r 
No.  

1 7118 <1609 septembrie 1-

1610 august 32> 

Carte de la Eremiia Movila v(oie)v(o)d 

pentru moara de la Vadu(l) Roșcăi. 

2 7144 <1635 septembrie 1-

1636 august 31> 

Carte de la Vasile v(oie)v(o)d pentru 

jurământul lui Hârbor și a lui Vasile 

Roșca vor(nic) pentru moșiia Dămăcenii 

și Socii. 

3 7144 <1635 septembrie 1-

1636 august 31> 

Suret de pe ispsisocu(l) l(u)i Vasili 

v(oie)v(o)d de pâra ci au avut Crâstea 

vor(ni)c cu Hârbor pentru moșiia 

Dămăcenii. 

4 7145 <1636 septembrie 1-

1637 august 31> 

Carte de la Vasili v(oie)v(o)d pentru 

moșiia Dămăcenii. 

5 7145 <1636 septembrie 1-

1637 august 31> 

Suret de pe ispisocul de la Vasile 

v(oie)v(o)d pentru moșiia Dămăcenii. 

6 7152 <1643 septembrie 1-

1644 august 31> 

Copie de pe hrisovul de la Vasile 

v(oie)v(o)d de înpărțală cu răzeșii a 

moșiei Dămăcenii. 

7 7158 <1649 septembrie 1-

1650 august 31> 

Mărturiia lui Chicoș șatrariu pentru 

moșiia Dămăcenii. 

8 7222 <1713 septembrie 1-

1714 august 31> 

Porunca gospod de înplinirea dejmii de 

pe moșiia Vadu(l) Roșcăi. 

9 7232 <1723 septembrie 1- Zap(i)s de cumpărătura moșiei Vadu(l) 
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1724 august 31> Roșcăi. 

10 7234 <1725 septembrie 1-

1726 august 31> 

Carte gospod de la Mihai Racoviți 

v(oie)v(o)d ca să înplinească de la răzeșii 

de Bucești dejmă. 

11 7244 <1735 septembrie 1-

1736 august 31> 

Carte de blestăm pentru aflarea 

hotarul(u)i moșiei Dămăcenii. 

12 7245 <1736 septembrie 1-

1737 august 31> 

Hrisov de la Grigori Ghica v(oie)v(o)d 

pentru încunjurare a tot trupul moșiei 

Dămăcenii. 

13 7252 <1743 septembrie 1-

1744 august 31> 

Carte de la domn(ul) Ioan Necolai 

v(oie)v(o)d pentru podul de la Vadu(l) 

Roșcăi. 

14 7257<1748 septembrie 1-

1749 august 31> 

Carte de judecată de la domn(ul) 

Costandin Necolai v(oie)v(o)d și de la 

Nechifor mitropol(i)t pentru moșiia 

Vadu(l) Roșcăi. 

15 7260<1751 septembrie 1-

1752 august 31> 

Anafora de la Costandin Cihan Racoviță 

v(oie)v(o)d ci au dat rămaș(i) pe Hârbor 

cu ai săi și au întărit stăpânirea lui Iorist 

pe satul Dămăcenii și Socii. 

16 7261 <1752 septembrie 1-

1753 august 31> 

Hrisov de la Ioan Mihail Cihan 

Racoviț(ă) v(oie)v(o)d pentru Vadu(l) 

Roșcăi. 

17 7261 <1752 septembrie 1-

1753 august 31> 

Ispisoc de la Costandin Racoviți 

v(oie)v(o)d de înpărțala moșii 

Dămăcenii. 

18 7263 <1754 septembrie 1-

1755 august 31> 

Anafura de la Matei v(oie)v(o)d pentru 

moșiia Vadul(u)i Roșcăi ci au dat rămas 

pe Anița șatraroaia. 

19 7263 <1754 septembrie 1-

1755 august 31> 

Zap(i)s(ul) popii lui Ioan Cărciga întărit 

de Logofeție pentru moșiia Socii. 

20 7263 <1754 septembrie 1-

1755 august 31> 

Zap(i)s(ul) popii lui Ioan Cărciga că nu 

să va mai scula la judecată cu Iorist 

Movilă pentru moșiia Socii. 

21 7263 <1754 septembrie 1-

1755 august 31> 

Anafuraoa de la Matei v(oie)v(o)d 

întărită pentru care s-au dat rămas pe 

Vasilachi Hârbor cu ai săi pentru moșiia 

Socii. 

22 7268 <1759 septembrie 1-

1760 august 31> 

Hrisov de la Theodor v(oie)v(o)d care 

întărește stăpânirea lui Iorist pe satul 

Dămăcenii și Socii. 

23 7269 <1760 septembrie 1- Hrisov de la Grigori v(oie)v(o)d pentru 
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1761 august 31> moara de la Vadu(l) Roșcăi a 

monast(i)r(ii) lui Adam. 

24 1775 Cartea de la Grigori Ghica v(oie)v(o)d ca 

să tragă mon(ast)(i)r(ea) lui Adam tot 

venitul de pe moșiia Dămăcenii și Vadul 

Roșcăi. 

25 1776 Hotarnica bucății de loc din Dămăceni 

tăinuită de cătră Bucești. 

26 1793 Mărturiia isprav(ni)ci(lo)r de la 

țin(u)t(ul) Tecuciul(u)i pentru moșiia 

Vadului Roșcăi. 

27 1806 Mărturie de la stărostiia Putnii pentru de 

a pune la cale pe o(a)meni(i) acei ci șăd 

pi moșiia Vadul(u)I Roșcăi. 

28 1819 Mărturie hotarnică a tot trupul moșiei 

Dămăceni de la dumn(ea)l(u)i aga 

Petrachi Negrea. 

29 1819 Carte poruncitoare cătră aga Petrachi 

Negre și vor(ni)c(ul) Fotachi Fulger 

pentru hotărârea moșiei Dămăceni.   

30 1820 Învoiala vechilil(o)r răzeșil(o)r din 

moșiia Surăenii și Buceștii pentru moșiia 

Dămăcenii. 

31 1820 Învoiala lui Ciorâță, vechil din partea 

răzășil(o)r din moșiia Buceștii, și întărită 

de Logifețiia cea mare, ci dau pentru 

moșiia Dămăcenii. 

Adăogiri de documenturile ci în urmă s-au mai găsit atingătoare tot de această 

pricină, care sânt necuprinse în anafuraoa Domnescul(u)i divan. 

1
iu
 7231 <1722 septembrie 1-

1723 august 31> 

Hrisov de la Ioan Mihai Racoviți v(oie)v(o)d 

prin care s-au dat rămaș(i) pe răzeșii de moșiia 

Buceștii. 

2 7246 <1737 septembrie 1-

1738 august 31> 

Carte de întăritură de la Grigori Ghica 

v(oie)v(o)d pentru moșiia Dămăcenii și 

Buceștii. 

3 7265 <1756 septembrie 1-

1757 august 31> 

Carte de judecată de la Logofeție cea mare 

care au dat rămaș(i) pe răzeșii de Bucești. 

 31. Ade(că) treizecișiuna bucăți de documenturi și 3, adică trei care s-au 

găsit în urmă și cari au fost necunoscute judecății.  

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, IV/112, original, difolio, 

filigran. 
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27 

 

1831 ianuarie 24 

 

1831 ghenar 24 

Perilipsis de pe scrisorile mo(na)stirii lui Adam ce au arătat sv(ântul) 

părintili arhimandritul Chiril, egum(e)n mo(na)stirii, cuprinzătoare pe moșiile 

Osăecii i Grădinarii și alteli. 

 

No Anu(l), luna  

1 7036 <1528 

martie 20>
9
 

Ispisoc sirbăsc de la Petru v(oie)vod cu tălmăcirea lui, 

întăritoriu lui Toader și fraților lui, feciorii Băloșăvii și 

sămințiia lor de aproape, Danciul Petrinda, feciorul lui Petru 

și toți nepoții Giurgii Sirbul, doauă sate pe Hobalna, Osiecii 

și Băloșăștii. 

2 7161 <1652> 

oct(om)vr(ie) 

14 

Scrisoare de la Petrișor și Vrăbie izbaș, și Vasilie Țocul, și 

Savva Rojan, scriind și mărturisind, cum ei de bună voia lor 

au dat danie a lor dreaptă ocină din Codru(l) Ghenghii din 

hotarul Osiecilor, lui Adam căp(i)t(a)n de ș-au făcut 

monastire, cu loc pân(ă) în zările dealuril(o)r și în sus pân(ă) 

în Gura Văii.  

3. 7200 <1692> 

ghenar 30 

Copie de pe hrisov hotarnic pe câteva trupuri de moșie de la 

domnul Ioan Costandin v(oie)vod în care iaste trecută și 

daniia de mai sus de supt No. 2, întăritor monastirii lui Adam, 

cu toate acéle părți de ocină în veci. 

4. 1794 mai 30 Mărturie hotarnică de la Vasili Pelin i Vasili Iașanu 

post(elni)ce(l) și Ioan Cârjă diiac, încredințată și de ban(ul) 

Costin Negre / is(pravnic) de Tutova / prin care din poruncă 

g(os)pod, afară de partea daniei, au mai ales monastirii 279 

stânj(eni), 4 palmi, după 9 zapise ce sânt arătate anume în 

hotarnică, danii, schimbătură și cumpărături, tot din Osieci.  

5. 1794 

dec(em)vr(ie) 

1 

Scrisoare de învoială iscălită de câț(i)va răzeși, încredințată și 

de mitropolit(ul) Iacov, cum și de veliții boeri, arătând cum s-

au învoit să stăpânească mo(na)stire(a) în câteva hotară de la 

ținut(ul) Tutovii, ci ari m(ă)n(ăstirea) înpreună cu dânșii, iar 

pentru moșiia Pupezenii, Tărăbuțănii, Sârbii, Dăncenii și 

Dragomireștii, să dei mo(na)stirii tot hotarul moșiei 

Osăecilor.  

6. 1799 apr(ilie) Răvaș de la isprav(ni)ci(i) de Tutova cătră răzășii de Osăeci, 

                                                           
9
DIR, A. Moldova, XVI, I, pp. 275-276, nr. 242. 
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13 că răzeșii ș-au vândut părțile lor de moșie mo(na)stirii lui 

Adam prin zapis, deci să dée banii ce au luat de la mo(na)stiri 

ori să iscălească zapisul. 

7. 1802 iuni(e) 

15 

Mărturie de giudecată iscălită de răp(o)s(atul) boeri, 

vor(ni)c(ul) Gavriil Conachi, spat(arul) Ștefanachi Sturza și 

banu(ul) Gavriil Iamandi, prin înfățoșarea vechilului 

mo(na)stirii cu răzășii de Osieci, urmată din poruncă 

g(os)pod. După toată cercetarea ce au făcut și dovezile 

mo(na)stirii au găsit cu cale ca mo(na)stirea să stăpânească 

toată moșiia Osiecii, afară de 11 stânj(eni) a unui Nechifor, ci 

s-au găsit necuprinși de mo(na)stire, cum și de o partece să va 

alége a celor nevânduți din 38 stânj(eni), căci răzășilor mai 

multă moșie în Osieci nu le rămâne. 

8 1803 iuli(e) 

25 

Carte de giudecată ce s-au căutat la Divan între mo(na)stire și 

cu șat(rarul) Avram sin Costandin Manoli, pentru partea ce 

cerea el din Osieci, iscălită de mitropolit(ul) țăriiși veliții 

boeri. Dându-să rămas pe șatr(arul) Avram, să hotărăște 

mo(na)stirea să aibă a-ș(i) stăpâni moșiia Osiecii cu bună 

pace.  

9 1825 

oct(om)vr(ie) 

1 

Carte de giudecată de la dum(nea)l(u)i vor(ni)c(ul) Ioan 

Paladi, spat(arul) Alecu Sturza și spat(arul) Scarlat Sturza, 

după jalbile post. Gheorghie Ciohodariul cu alții asupra 

mo(na)stirii lui Adam pentru părțile ce pretinderisea 

jăl(uito)r(ii) din 2 moșii, Grădinarii și Osiecii. Și după cu 

amăruntul cercetare ce au făcut dum(nea)l(o)r boerii rânduiți, 

luând în băgare de samă toate dovezile mo(na)stirii, cum și 

zisâlor jăl(uito)r(i), și în sfârșit pentru Grădinari nu le-au mai 

rămas nici un cuvânt de a mai céri părți, dând ei și învoială 

mon(a)stirii, iar din Osieci au numai 25 stânj(eni), 5 palmi, 2 

parmace. În sfârșit s-au învoit cu mo(na)stirea ca acești 

stânj(eni) să-i stăpâneascăei în lung din lacul Porcului pân(ă) 

în lacul din groapă, cum pré larg să cuprindi la această carte, 

întru mulțămirea amânduror părților și la învoiala ce au dat 

jăluitorii mo(na)stirii încredințată tot din (1)825 oct(om)vr(ie) 

1, înpreună și cu o spiță iscălită tot de dum(nealor), 

vor(ni)c(ul) Palade și spat(arul) Sturza.   

10. 1830 avg(u)st 

16 

Cartea Divanului la dum(nealui) post(elnicul) Ioan Jora cu 

copiia jalbii preac(uviosului) arhimandritul(u)i Chiril 

Cazimir, igumen mo(na)stirii ca înpreună cu dum(nea)lor 

isprav(ni)ci(i) să cerceteze pentru înpresurarea moșiei Osiecii 

de cătră pârâtul Gheorghie Ciohodariul, vechil din partea 

răzășilor de Osieci. 

11. 1830 Înștiințarea și cercetarea cătră Divan de la dum(nea)l(o)r 
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noemvr(i)e 30 post(elnicul) Jora, aga Neculai Greceanu, spat(arul) Alecu 

Sturza și pah(arnicul) Gheorghie Oprișan, că au cercetat 

pricina în ființa amânduror părților. Au văzut și dovezile 

mo(na)stirii pomenite în urmă, și că întinderea ce au făcut 

pârâții în moșiia mo(na)stirii, tăind și din pădurea 

mo(na)stirii, urmează după o măsurătoare a unui vor(ni)c de 

poartă Vasili Visul, carele în neființa nimărui din partea 

mo(na)stirii și înpotriva cercetării dum(i)s(ale) vor(ni)c(ului) 

Paladi de la (1)825 și a învo(i)elii ci au dat ei mo(na)stirii, le-

au ales mai mulți stânj(eni) piste acei 25 stânj(eni), cum să va 

vedea.    

Scrisori pentru Grădinari 

12 1777 iuli(e) 3 O carte de blestem de la mitropolit(ul) Iacov. 

13 1795 

săpt(em)vr(ie) 

25 

Mărturiia de la isprăv(nicii) de Tutova, com(i)s(ul) Costachi 

Carăgea și cam(ina)r(ul) Gheorghie Bogdan, că Inochentie 

Greceanul, egumen(ul) mo(na)stirii, a dat aducând carte 

g(os)pod pentru răzeșii di moșiia Grădinarii, ce să înparte pe 

4 bătrâni, anumi Dragoș, Rujan, Tulbure și Tibescul, ci o are 

mo(na)stirea danii și cumpărături, carii fără nici o scrisoare 

sau alte îndreptări au pus stăpânire ei pe părțili acestor 

bătrâni; Și că după poruncă în ființa amânduror părțil(o)r au 

cercetat pricina și neavând ei nici o dovadă la arătările lor, au 

rămas mă(nă)stirea să stăpânească moșiia după zapisili și 

scrisorili ce are. 

La 1796 fevr(uarie) tot aceeiași isprav(ni)ci arată în dosul ceii 

de sus că au adus și răzășii carte g(os)pod și după cercetarea 

ce au făcut au rămas ca să-ș(i) stăpânească mo(na)stirea tot 

hotarul în pace despre răzășii ce rău să acolisăsc.  

14. 1796 

oct(om)vr(ie) 

30 

Mărturie de giudecată de la răp(o)s(a)ții boeri, ban(ul) 

Mihălachi Cerchez, i pah(arnicul) Matei Costachi, și Movila 

jic(ni)cer, între mo(na)stirea lui Adam și cu răzășii de 

Grădinari, prin care să dă dreptate mo(na)stirii să stăpânească 

3 bătrâni și 3 părți din al 4
lea

 bătrân din Grădinari, după 

zapisili ce s-au văzut la mo(na)stiri, iar o a 4 parte din 

bătrânu(l) Tibescul, fiind că s-ar fi cunoscut zapisul dres s-au 

scris într-însul și cu altă slovă, să lasă să o stăpânească un 

Iordachi Gorgă cu neamurili.  

15. 1798 mai 29 Mărturie de la Iordachi Gorgă, i Ioniți Chișcu, și Gheorghie 

Murgoci, că după cercetarea ce s-au făcut mai în urmă la 

Divan, zapisul acel pomenit în urmă că n-ar fi adevărat, 

zapisul este iaste adevărat și nemaiavând a răspunde înpotriva 

acelui zapis au dat mărturie mo(na)stirii îndat(ă) ca să 

stăpânească dispre dânșii în pace după zap(i)s, încredințat 
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fiind și de dregători: spat(arul) G. Costandachi și sluger(ul) 

Ioniță Negre.  

16. 1798 iuni(e) 6 Cartea domnului Alexandru IoanCalimah v(oie)v(o)d dată de 

stăpânire monastirii lui Adam pe întreagă moșiia Grădinarii. 

17. 1802 iuni(e) 

15 

Mărturie de la răp(osa)ți(i) boeri, vor(ni)c(ul) Gavriil 

Conachi, spat(arul) Ștefănachi Sturza și post(elnicul) Gavriil 

Iamandi, aflându-s(e) ban, după cartea g(os)pod ce le-au dus 

igumenul, li-a dat pentru multe pricini ce avea cu răzășii. 

Cercetând și văzind dovezili mo(na)stirii în sus pomenite, au 

dat mărturiia aceasta mo(na)stirii ca să-i fie de îndreptare. 

18. 1803 iuli(e) 

20 

Carte de giudecată de la Divan între mo(na)stire și cu 

șat(rarul) Avram sin Cos(tan)d(in) Manoli, ci cerea parte de 

pe tatăl său în Grădinari și s-au dat rămas, fiind acolisitor. 

19. 1803 

noem(brie) 10 

Mărturie de cercetare de la spat(arul) Matei Costachi și 

Iordachi Movilă jic(ni)cer, prin care după ce arată anume 

dovezile mo(na)stirii și cuprinderili lor, cunoștință le-au dat 

că tot trupul moșiei Grădinarilor să-l stăpânească 

monastire(a) nesupărat(ă) de nime / cuprinzindu-să pricina și 

de alte hotară de moșie /.    

20. 1815 

dec(em)vr(ie) 

17 

Cercetarea de la dum(nea)l(u)i spat(arul) Ioan Iamandi după 

cartea g(os)pod ce i-au dus un Dumitru Gorgă i Petre Gorgă 

și alții, ce s-au numit răzăși de Grădinari, și că unora 

nemairămâindu-le cuvânt, viindu-și în cunoștință au lăsat pe 

mo(na)stire în pace. Iar alții nemulțămindu-să le-au pus soroc 

să vie la Divan. 

21. 1800 

oct(om)vr(ie) 

28 

Izvod lip(it) de hotarnic(ă), iscălit de maior(ul) Ioan 

Macarescul, i Co(stan)d(i)n Portasie biv vel căp(i)t(a)n, i 

Manolachi Lupașc(u) post(elni)ce(l), i Gavriil Zorilă 

post(elni)ce(el) și Costandachi Macari, după cum s-au dat 

moșiia Osiecii, stânj(enii) ce au avut numiții în Osieci pentru 

părțile de moșii ce au avut mo(na)stirea lui Adam la Hobalna, 

cum să va vedea   

 

<Pe verso-ul ultimei file>: Perelipsu de moșie Osăecii și de Grădinari.     

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, II/81. 
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28 

 

1832 septembrie<f. z.> 

 

Perilipsis(ul)scrisorilor moșii Dămăcenii
10

 a Sf(intei) M(ănăstiri) Adam de 

la țin(utul) Tecuci și Putna de Leon Saol Bârlad. 

 

No Velet  Luna  Arătarea de cuprindire(a) lor / (1)832 

săpt(em)v(rie). 

1. 7118 <1610> apr(ilie) 

21 

O carte de la d(omnul) Ioan Irimia vod(ă) pentru 

gârla de la Vadu Roșcăi pentru moară, însă este 

sârbăsc, fără tălmăcire.  

2.  7144 <1635 

septembrie 

1-1636 

august 31> 

- Cartea de la Vasăli vodă pentru giurământul lui 

Hărăbor și a lui Vasăli Roșca vornec ce nu i să 

poate dezlega zisâle den lăuntru. 

3. 7145 <1637> apr(ilie) 

23 

Cartea de la Vasăle vo(ie)v(o)d cătră Racoviț(ă) 

Cehan log(o)f(ă)t și Dumitrașc(u) stol(ni)c, ca să 

hotărască moși(a) Dămăceni și Socii și să aleagă 

niște părți a Roșcăi vor(ni)c ce avea cumpărătură 

de Cărstea vornic, socru(l) lor. 

4. 7128 <1619 

septembrie 

1-1620 

august 31> 

- O mărturie hotarnică de la Chicoș șătrar ce au 

hotărât cu poroncă domne(a)scă Roșcăi vornic tot 

satul Dămăcenei despre moșiile megieșite. Carele 

arată că au strâns oameni înpregiuraș(i) după 

rânduială, care arată toati sămnile moșii 

Dămăcenii, adecă purceg zicând dintr-un sămnu 

ce-i zic Portișoara, și de acolea merge prin mijlocul 

Rogoșănii, și prentr-un plop arsu până într-un sămn 

ce să cheamă La Sfredel, și de acolo mergi pren 

mijlocul satului Dumbrăvițăi în dreptul locului pe 

lângă bisărica Dumbrăvițăi pân(ă) ce dă în matca 

Sâretiului celui bătrân, și de acole mergi prin matca 

Sâretiului în gios până într-un sămn ce cheamă 

Mormântul Ceucăi, și de acolo merge în dreptul 

locului spre răsărit până unde dă Gura Dimaciului 

în Bârlad, și de acolea merge prin matca Bârladului 

în sus iar păr(ă) în Portișoară.     

5. 7158 <1649 

septembrie 

- O mărturie de la Chicoș șătrar și de alți mulți 

răzăș(i) ce au dat-o din poronca domnească, care 
                                                           
10

Dimăceni. 
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1-1650 

august 31> 

au arătat sămnele moșii după hotărâre(a) 

vornecului Șoldan. 

6. 7232 <1724> iuni(e) 6 Un zapis de vânzare a logofetesăi Tudoscăi, soțâe 

răposat(u)lui log(o)f(ă)t Coste Adam, ce vinde 

parte(a) de moșii ce au avut la Vadu Roșcăi în 

Dămăceni, egumenului Iorest. 

7. 7244 <1736> avg(us)t 

30 

O mărturii hotarnică de la pah(a)r(nicul) Toad(e)r 

Costache și Negre căp(i)t(an) în cuprindere că au 

mersu boerii hotarnici cu poronca g(o)sp(o)d de au 

ales parte(a) de moșie Dămăcenii, ce au avut Iorest 

egumenu(l) cumpărătură de strămoș(ul) lor Crăste 

vornec de la Hărăbor i Andriiu, fratile lui Moțoc, și 

de la Chezăle, Fition, și de la Bratei, și de la 

Albotă, și de la Corneș(?), Zămbru, și de la Băluș, 

cu zapis din let 7112, care acest sat Dămăcenii l-ar 

fi vândut tot Cărstii vornec din hotar în hotar, care 

hotarnică arată toati sămnele aceștii moșii 

Dămăcenii, cari mai întâi să începe dintr-un sămn 

ce să cheamă Portișoara; carele au și măsurat locul 

de acolo cu funie despre apus de Sâret, malui 

Sâret(u)lui, au (i)eșit 92 funi(i), cât(e) de 30 

stânj(eni) funie, mai trăgând și malu(l) unii gârle 

Ruginosul la malui bălțăi Liștivei, ce să înpreună, 

și alte hotară vin dinspre apus. Au (i)eșit răzășii de 

Negrești și fiind multă pricină între răzăși de 

Negrești cu răzășii de Dămăceni, vrând răzășii de 

Dămăceni ca să tragă și acolo (...)
11

 până să vor 

înplini 92 funii, neprimind răzășii (...), hotărând 

apoi hotarnici ca să giure 12 oamini din răzășii 

Negreștil(o)r și să rămân(ă) hotar Dămăcenil(o)r 

(...), și n-au vrut ei să giuri. D(umnea)lor au dat voi 

răzășil(o)r de Dămăceni (să tragă) brazdă și să 

meargă până unde vor socoti ei. 

Iar răzășii de Dămăceni ori știind că le treci hotar 

de acolo în gios, ori neștiind până unde mergi 

hotar(ul), n-au vrut să mai tragă de la acel loc, și 

acolea au lăsat și hotarnicii să rămâi hotar. Și au 

venit acolea 67 funii, cari acestea mergu din hotar 

în hotar. Iar din drept(ul) acelui pe malu(l) 

Sâretiului în gios merg 25 funii, cari mai sus s-au 

pomenit că au scurtat, întâmpinându-să cu hotar(ul) 

                                                           
11

Ilizibil. 
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Negreștilor, și acesti 25 funii merg în gios den 

hotar(ul) Negreștil(o)r pe malu(l) Ruginosului, 

despre răsărit de Sâret, până în malu(l) Berlovățăi 

la Vadu(l) Țâganului, de unde să începi hotar(ul) 

Dămăcenilor, trăgând pe Bârloviț în sus, și s-au 

aflat 72 funii i 12 stânjăni, și acole s-au înpărțât 

după scrisorile lor, adică 24 funii, 4 stâ(n)j(eni), 

parte răzășil(o)r a treia parte, și a Dăm(ă)ceștil(o)r 

48 funii și 8 stâ(n)j(eni), măsurându-să și capătu(l) 

despre apus pe Sârățel despre hotarul muntenesc, 

iarăș s-au tras din hotar(ul) Dumbrăvițăi de unde să 

numește moara lui Ceoașcă până în mormânt(ul) 

lui Ceiacăi pe Sârățel, au (i)eșit 94 funii și iarăș s-

au înpărțât în trei părți, și după acea hotărâre au și 

pus piiatră hotar.  

8. 7245 <1736> dec(em)

v(rie) 2 

Uric de la d(o)mn(ul) Ioan Grigori Ghica vo(ie)vod 

întru care întărești hotarnica egumenului Iorest 

Movila pentru moșiia Dămăcenii ce o are din an 

7244 <1736> avg(us)t 30 făcută din poruncă 

g(os)p(o)d făcută de Toader Costache vale 

pah(arnic) i Negre vel căp(i)t(a)n. 

9. 7246 <1738> martie 9  Poronca g(o)sp(o)d de la Grigori Ghica vo(i)evod 

cătră Toad(e)r Costache vel ban ca să me(a)rgă la 

moșie Dămăcenii și să cerceteze pentru o bucată de 

loc ce n-au fost arătată răzășii de Bucești la 

hotărâtura ce au făcut aratat(ul) ban.   

10. 7248 <1740> iuni(e) 

12 

Un ispisoc de la Grigori Ghica voevod di întăritură 

lui Iorest Movila igumen pi un zapis ci l-au avut de 

danie di la răzășii di moșiia Negrești din 7247 

<1739> martie, pentru un pogon de loc ci i-au dat 

în malul Ruginosului despre apus de ș-au făcut 

moară.  

11. 7257 <1748> săpt(em

brie) 1 

Carte de giudecată de la Costandin vodă Neculai și 

de la Nechifor mitropolitul și alți boeri mari de 

rămas pe Anița, fata Todoscăi logofetesii, pentru 

parti di moșii ci vândusă maică-sa lui Iorest 

Movila, cu zapis din 7232 <1724> iuni(e) 4, în 

care scriind că au fost vândut și Anița, înpreună cu 

maică-sa parti(a), soțului Costi logofăt, ci să va 

alegi di la Vad(ul) Roșcăi drept 40 lei vechi, și s-au 

dat dreptati lui Iorest igumenu(l). 

12. 7263 <1755> iuni(e) 

18 

Anafura di la veliții boeri cu întăritura domnului 

Matei Ghica voi(e)vod pentru moșiia Dămăcinii în 
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Soci, ci să poreclescu și Vadul Roșcăi, parti Coste 

logofătul ce s-au vândut de soțiia sa Todosca 

logofete(a)sa, cari li au cu protimis. Au cerut Anița 

șătrăroai ca să răscumperi aci moșii vândută de 

maică-sa și s-au dat rămasă și au rămas Iorest 

igumenu(l) ca să stăpâne(a)scă aci(a) parti di moșii 

după zapisul de cumpărătură ce-l ari din an(ul) 

7232 <1724 iunie 6>. 

12
12

. 

 

7260 <1752> mai 25 Anafora di la veliții boeri întărită di domnul 

Costandin Mihai Cihan Racoviță voi(e)vod de 

giudecata ce au avut Iorest, igumenul mănăstirii lui 

Adam, cu Vasilachi Hărăbor și cu nepotul său, 

preotul Ioanu Carciga, pentru satul Dămăcinii, ce 

iasti pi Siret, ținut(ul) Tecuciului, arătând Vasilachi 

Hărăbor și preot(ul) Ioanu Carciga un uric di la 

Iliiaș vodă din veleat 7055  <1546 septembrie 1-

1547 august 31>, scriind pe un loc din pustiiu din 

Soci, ce(a) din gios giumătate, cari acist sat Soci au 

zis ei că iasti înpresurat în hotarul satului 

Dămăcenii. 

Însă ace(a)stă pricină au arătat ei numa(i) cu gura, 

iar vreo scriso(a)re mai noo sau altă dovadă de 

stăpâniri n-au arătatîn 204 an(i) ce au trecut la 

mijlocu(l);  

Iar Iorest Movila egumen au arătat scrisori, anume 

un zapis din veleat 7112 <1603> săp(tembrie) 14, 

de la Hărăbor și Andreiu, fratele lui Moțoc, și 

Ghizăle, și Fiteon, și Grecu, și Brateiu, și Albotă, și 

Corne, și Zâmbrilă, au vândut ei a lor dreaptă 

moșie, tot sat(ul) Dămăceni, drept 120 galben(i) de 

aur, răpo(s)at(u)lui Cârstei, ce au fost vornic mare, 

făcut înainte(a) a multor o(a)men(i) ș-a 12 pârgar(i) 

de Tecucuciu
13

; Ș-au mai arătat egumenul 2 

ispiso(a)ce de la Vasili vodă, unul din 7144 

<1636> ghenar 15
14

 și altul din 7145 <1636> 

                                                           
12

bis. 
13

Așa în text. 
14

Publicat în DRH, A. Moldova, XXIII, 1996, volum întocmit de Leon Șimanschi, Nistor 

Ciocan, Georgeta Ignat și Dumitru Agache,p. 345, nr. 307; Const. Solomon, C.A. Stoide, 

Documente tecucene, Bârlad, Tipografia Lupașcu, 1938, vol. I, p. 13, nr. XVI; CDM, II, p. 

238, nr. 1130 (rezumat).  
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oc(tombrie) 23
15

, precum s-au giudecat Vasile 

Roșca și alții ai lui cu Hărăbor și cu alte ne(amuri) 

a lui, pentru sat(ul) Dămăcenii și după scrisor(ile) 

ce au înfățoșat  amândoo părțile, s-au dat dreptati 

Adămeștilor a stăpâni sat(ul) Dămăceni pe 

hotărâtura lui Chicuș șetrar.       

13. 7261 <1753> mai. Suret de pe hrisovul lui Costandin Mihai Cehan 

Racoviț(ă) voevod ce întărești pre schitului 

Dumbrăviții și moșii ce are în hotar(ul) sat(u)lui 

Dumbrăvița și în hotaru(l) sat(u)lui Sânești, în care 

suret să arată și sămnile moșii Dămăcenii, ce să 

alăturează cu ace(a)stă moșii. 

14. 7261 <1753> iun(ie) 3 Hrisov de la Costantin Mihai Cehan Racoviț(ă) 

vo(i)evod ce arată toati pricinile de judecată ce au 

avut Iorestu egumen cu urmașii Anghelinii, ce să 

numescu Bujenéști și cu Stamatin cluceriu pentru 

înpărțire(a) moșiilor, ce au avut între dânșii 

neamurili și arătătoriu de toate sămnile moșii 

Dămăcenilor din giur înpregiuriu. 

15. 7261 <1753> iuni(e) 7 Ispisoc de la Costantin Mihai Cehan Racoviț(ă) 

vo(i)evod de întăritură Lupului Bujor(e)an(u) 

med(elnicer) pentru judecata ce-au avut cu Iorest 

egumen pentru o a tree parte de sat Dămăcenii și 

alte părți. 

16. 7262 <1754> mai 27 Hrisov de la domnu(l) Matei Ghica vo(i)evod de 

întăritură Lupului Bu(jo)r(e)an(u) med(elnicer) pe 

a sa dreaptă ocină și moșie pe a tree parte din sat 

din Dămăcen(i), ce au avut giu(de)cată și înpărțire 

cu neamurile lui. 

17. 7263 <1753> mai 12 Zapis de la popa Ioan Carciga ce-l dă la mâna lui 

Iorest egum(en) pentru moșie Soci, arătând că n-

are nici o parte în Soci, și au umblat fără de cale 

neavând nici o treabă, dând această scriso(a)re că 

nu se va mai scula niciodată, care zapis pe lângă 

alți marturi să întărești și de un vel logofăt. 

18. 7263 <1753> mai 21 Țidulă de la domnul Mateiu Ghica vo(i)evod cătră 

mitropolitul și veliții bo(i)eri ca s(ă) judece pe 

egumen(ul) Iorestu și cu Vasilachi Hărăbor pentru 

moșie Dămăcenii i Socii, și după cum vor afla să 

                                                           
15

Publicat în DRH, A. Moldova, XXIII, pp. 593-594, nr. 544;Const. Solomon, C.A. Stoide, 

op. cit., 13-14, nr. XVIII. 
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înștiințăză. 

19. 7263 <1753> mai 25 Zapis de la popa Ioan Carciga dat căt(r)ă 

egumen(ul) Iorestu că după ce l-au rămas din 

giudecată pentru moșie Soci, au rămas să întoarcă 

și cheltuiala egumenului, întru care arată că de s-ar 

mai scula la judecată sau ar pune pe alții, atuncea 

să plătească cheltuiala câtă s-au făcut.  

20. 7263 <1753> iun(ie) 

14 

Anafora de la mitropolitul și de la boerii divanului 

întărită de Mateiu Ghica vo(i)evod lui Iorest 

Movila pentru judeca(ta) ce au avut cu Anița, fiica 

Todoscăi logofiteasăi pentru vânzare(a) de moșie 

ce au vândut logofeteasa la anii 7232 <1724 iunie 

4>, parte(a) sa den hotarul Dămăcenii, pe care 

parte o cerea Anița să o răscu(m)p(e)re de la Iorest 

și prin judecată s-au dat rămas.   

21. 7267 <1759> iuli(e) 

21 

Anafora de la mitropolit(ul) Iacov și veliții bo(i)eri 

întărită cu pecete(a) domnului Ioan Theodor 

vo(i)evod pentru giudecata ce au avut Iorest 

egumen cu Vasilachi Hărăbor pentru moșie Socii, 

stând față amândoo părțile. Vasălachi Hărăbor au 

scos un ispisocu vechi sârbescu de 211 ani de la 

Iliiaș vodă ce întărești acest domnu stăpânire(a) lui 

Maxim Hărăbor post(elnic) cu neamul lui pre un 

locu de pustiu la Tinoh, anumi Socii, cea din gios 

giumătate, dar nu scrii în (i)spisoc acel Tinoh și loc 

de pustiu unde este și care ținut, și cu ispisocul 

acela au cerut Hărăboru să i să de(a) giumătate de 

sat de Socidin hotarul satului Dămăcenii, care să 

stăpânescu de egumen(ul) Ioresu, zâcând Hărăbor 

că în Dămăcen(i) sânt și Socii lor, zisă numai cu 

gura fără să aibă hârtii sau stăpânire de 211 ani. 

S-au întrebat și pe egumen ce răspunsu are asupra 

lui Hărăbor. El au răspunsu precum sat(ul) 

Dămăcenii este dreaptă moșie ai lor și este și 

hotărâtă în sămne de Chicuș șetrariu de o sută 

patruzăci de ani. Și în hotarăl(e) Dămăcenilor nu 

sânt intraț(i) acei Soci ci-i cere Hărăbor, căci 

Dămăcenii să stăpânescu de neamul Adămăscu de 

150 ani tot cu pace și nime n-au cerut Soci(i) din 

Dămăcen(i). Păra acestui Hărăbor s-au aflat dintr-

această pricină, fiind la capătul hotarului 

Dămăcenii despre apus, fiind despre țara 

munté(nea)scă sat de să cheamă Socii lui Donii cu 
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numele Socilor de ceia parte, prefăcându-să 

o(a)menii cum este margine de iasta parte pe 

hotaru(l) Dămăcenilor au început a zice Soci și 

o(a)menilor ce trăia(u) pe acest capăt a 

Dămăcenilor. Dar Soci nu sânt de(o)săbită moșie și 

la acel capăt de hotar fiind despărțire(a) Țării 

Muntenești de Țara Moldovii, nu numai că s-au 

numit Soci, ci și Scăunii și Ignătoe,fiind încheiate 

în hotarăl(e) Dămăcenilor stăpâniț(i) și neștirbat
16

 

cu porecla acestor nume de 150 ani de când au 

cumpărat strămoșul lui Iorest de la răzăși.  

Și după toate dovezile ce au înfățoșat Iorest 

egumen au dat rămas pe Vasilachi Hărăbor și pe 

popa Ioan Carciga pentru că n-au stăpânit ei de 211 

ani cu acel tărfolog de ispisoc vechiu acel locu de 

pustiiu unde va fi acel Tinoh și Soci, nescriind la 

care ținut, nu pot să mai stăpânească.  

22. 7263 <1753> iun(e) 

15 

Anafora de la mitropolitul Iacov și de la boiarii 

divanului, întărită și de domnul Mateiu Ghica 

vo(i)evod de giudecata ce au avut Iorestu Movila 

cu Vasălachi Hărăbor, popa Ioan Carciga, pentru 

moșie Socii, cerând Hărăbor și cu Carciga cu un 

ispisoc bătrân (de) 207 ani de la Iliiaș vodă, ce le 

întărești stăpânire(a) pre un locu de pustii ci zice 

La Tinoh, anume Socii, cea din gios giumătate, dar 

nu scrie în ispisoc acel Tihon și loc de pustii, unde 

este și care ținut, și cu acel ispisoc au cerut 

Hărăbor și cu Carciga să li să de giumătate de sat 

de Soci din hotaru(l) Dămăcenii, cari să stăpânești 

de Adămești, zicând că acolo sânt intraț(i) și Socii 

lor cu înpresur(ar)e, iară a stăpâni Soci(i) nici o 

dovadă    n-au arătat, ce numai cu acest ispisoc de 

207 ani au cerut ei Socii. 

Iorest egumen(ul) au dat samă că Socii nu este 

deosăbită moșii, ce este tot Dămăcen(i) și tot ei au 

stăpânit cu pace și au avut ș-alt nume locul acela 

Soci, Scăueni și Ignătoi, căci locul acela este în 

margine(a) Țării Muntenești, unde desparte 

Sârețiul hotarăl(e) amânduror țărilor, și după 

numele o(a)menilor streini ce au descălecat acolo 

s-au poreclit acel capăt de moșie , dar nu s-au 
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știrbat vreodată de cătră cineva de 150 de anide 

când au cumpărat strămoșul lor Cârste vornicul și 

după dovezile ce au înfățoșat Iorest egumen(ul) au 

dat rămaș pe Hărăbor i popa Carciga și (...).           

23. 7268 <1760> iuli(e) 7 Hrisov de întăritură (a) domnului Ioan Theodor 

v(oie)vod egumenului Iorest de toati hârtiile ce li 

ari pentru moșie Dămăcenii în pricina giudecățâlor 

ce urma cu Hărăbor și alțâi. 

24. 7269 <1761> iuli(e) 

10 

Hrisov a domnului Grigore Ioan vo(i)ev(o)d de 

întăritură egumenului Iorest pe o moară pe moșăe 

Dămăcenii ce să numești acum Vad(ul) Roșcăi, pe 

care moșii au cheltuit egumenu(l) ce au fost mai 

înainte 700 lei de au săpat o gârlă ca să facă moară. 

Care gârlă este scoasă din balta Lișăva, în care 

baltă curgi 4 ape, anumi Putna, Milcovul cel mari, 

și Sârățăle, și Râvna, ce vine din Țara Românească, 

și pe toț(i) ce l-au înpotrivit a nu-ș(i) face moara i-

au dat rămaș  

25. 7273 <1764> săpt(em)

v(rie) 14 

Mărturii de pe la satile ce să megiașăsc moșiile lor 

cu moșie mănăstirii, Dămăcenii, care au arătat prin 

carte de blestem că n-au nici o știință de moșie cu 

nume Socii și că au apucat tot pe Adămești moșie 

Dămăcenii.  

26. 7273 <1764> săpt(em)

v(rie) 14 

Altă mărturii de la răzășii de la moșii Dămăcenii ce 

o dau egumenului Iorest den poruncă domne(as)că 

după carte de blestem întru carili arată că n-au 

apucat nicăirea ca să să cheme moșia cu numi di 

Soci, decât că sat(ul) Socii au fost în capul moșii 

Dămăceni. 

27. 1776 mart(i)e 

14 

Cartea de blestem de la mitropolit(ul) Gavriil 

asupra răzășil(o)r megiaș(i) cu moșie Dămăcenii, 

ca după carti g(os)p(o)d ce au luat egumenu(l) 

Ionichenté Griceanu ca s-o hotărască acea moșie 

Dămăcenii, acei cari vor ști adivărul să arăti prin 

carti de blestem. 

28. 1776 iuli(e) 6 O mărturii hotarnică de la Ilie Prisăce(a)nu ce au 

fost vel căp(i)t(a)n de Tecuci, ce au fost rânduit de 

trei boeri ce să văd iscăliț(i), a cărora iscălituri nu 

s-au putut desluși, după carte g(o)sp(o)d și carte de 

blestem ce au luoat Ionichentii, egum(e)n(ul) 

mănăstirii lui Adam, pentru înpresurare a unei 

bucăț(i) de loc din moșie Dămăcenii de cătră 

răzeșii de Bucești. Care răzăș(i) au fost rupt acea 
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bucată loc cu hotărâre(a) unue Anghiluți vornic de 

poartă, ce au fost hotarnic a lor, nefiind scrisorile 

mănăstirii faț(ă), ar fi scos și p(i)etrele vechi cele 

pusă hotarâlui di mai înnainte vreme; și rânduindu-

să pe acest Ilii  Prisăceanu în ființa răzășilor, 

anume Sandu Borșan sân Ciorăș, i Todos, ficior lui 

Apost(ol) Ciorăș și alțâi a lor, unde faț(ă) fiind și 

pah(a)r(nicul) Iancu Grecean(u), vechilu(l) 

eguminului mănăstirii lui Adam, s-au întrebat pe 

răzăș(ii) de mai sus numiț(i) să arăti cu ce dresuri 

intră cu stăpânire(a) lorîntr-ace(a) bucată de loc din 

Dămăceni, ce o numesc ei Bucești.  

Și că au arătat un suret de pe uricul răp(o)sat(ului) 

Ștefan vo(ie)vod din let 7003 <1495> ghen(a)r 

12
17

, în care arată că au făcut milă cu sluga domnii 

sale Frățâle, i nepoțâi lui Mareș și Flore, Danciul și 

Badiul, cu un sat la Bârlad, anumi Leeștii, toati 

părțâle pi hotarâle bătrâne pe unde de veci s-au 

stăpânit. 

Au mai arătat și alt suret de pe un alt uric tot a 

acelueș domn de acest let
18

, că au fost milă slugii 

sale Fetii și frățâne-său Văsâiu și Tatul, giumătati 

de săliști pe Bârlad, anumi Fundeni, parte(a) din 

gios, cu acest suret cer răzășii ace(a) bucată de loc 

di Dămăceni numindu-o Bucești, cari mergi din 

Bârloviț până în Ruginosul, răspundi vichilu(l) 

mănăstirii la acesti, undi să va numi Fundini pi 

Siret, după hrisov(ul) ce au răzășii să me(r)gă să 

stăpânească. 

Au mai arătat răzeșii și alt suret de pe ispisoc(ul) 

răp(osa)t(ului) Alecsandru vodă din hzxÌg 
<7063/1555 > mai vÆ <2>, în care arată că au 

vândut Cristâna, nepoata lui Mariș, a ei dreaptă 

ocină și moșie de Leești o parti mare, a cince(a) 

parte Crâstinii și Ruscăi în 120 ugle de aur 

tătărăști, cu cari e(a)răș cer răzășii tot ace(a) bucată 

de loc de Dămăceni. 

Au mai arătat tot răzăș(ii) și o mărturii din let 7268 

<1760> iuli(e) 9 iscălit(ă) de răposat(ul) banu 

Enachi Costăndachi, i Neculai vel căp(i)t(an), 
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DRH, A. Moldova, III, pp. 300-302, nr. 163. 
18

12 ianuarie 1495; Ibidem, pp. 299-300, nr. 162. 
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Ștefan Popăsc(u), Lupu (H)adămbul vornic de 

poartă, în care arată că după jaloba răzășil(o)r de 

Soci i de Bucești și Leești ce au dat asupra lor 

Iorest egumenu(l) că hotărându-să aceste moșii de 

spat(arul) Toad(e)r Costăndachi  i Negrea Apostu 

jicnicer la acea hotărâre li s-ar fi înpresurat din câte 

trilele moșiile câti o parti di loc, în care o samă de 

răzăș(i) într-acea mărturii arată că moșie Soci nu 

este, ce un sat ce s-au numit Soci în vremili trecuti 

au șăzut pe Dămăceni și să numesc acel loc Socii. 

Când au și adus un om de 70 ani, anumi Manole 

Carâle / și au mărturisât înnainte(a) acel(o)r boeri 

că ar fi auzit din gura, altui bătrân, Bucăcule, că 

având oameni(i) de Dămăceni pricini între dânșii 

pentru moșie, iar acel Bucule fiind mai bătrân le-

(a)u zâs să nu înpresoare cu Soci, că este moșie de 

Dămăceni a lui Hărăbor post(elnic), și cum că 

moșie de Dămăceni este mai mari și mai lată decât 

alte moșii înpregiur. Iar moșie Buceștii și Leeștii o 

adeveresc că treci pesti apa Sâritiului alături cu 

Dămăcenii pi din gios păr în gârla Ruginosului; și 

după altele asămine au mersu căp(i)t(a)n(ul) Ilii 

Prisăcean și au scos pi(e)trile de unde le-au fost 

pus Anghiluți vor(nic), fiind fără dreptati pusă și 

le-(a)u pus la locul unde ara(u) pusă de hotărâre(a) 

banului Toad(e)r pe din gios, unde să hotărăște cu 

Leeștii să stăpâne(a)scă mănăstire(a) ace(a) bucată 

de loc cu paci de cătră toț(i) răzășii de Bucești.        

29. 1793 fevr(uari

e) 28 

Carte(a) isprăv(ni)ci(ei) Tec(uciului) după jaloba 

ce au dat mării sale domn(ului) Mihai 

Cost(an)d(i)n Suț(u) v(oie)vod, polc(ovnicul) 

Costandin Dăscălescu, ginirili lui Stamatin clucer, 

asupra mănăstirii lui Adam, arătând că au avut dată 

parte de moșii de la cum(na)țâi săi a lui Stamatin 

clucer din hotar(ul) Dămăceni sumă de 300 

stânjăni, că s-ar fi înpresurând de cătră 

mănăstire(a) lui Adam; Și isprăv(ni)cie după 

poruncă g(o)sp(o)d viind de faț(ă) atât vechilu(l) 

mănăstirii, cât și polc(ovnicul) Dăscălescu prin 

cercitare(a) ce au făcut, au răspuns Vasile că cu 

adevărat Stamatin clucer ari parti într-acil hotar și 

că pe ce să cuvini a ave(a) stăpânire nu ar fi oprit, 

dar fiind că polc(o)v(nicul) Ioniți vre(a) să întindă 
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cu stăpânire(a) în sumă de 300 stânjini precum ar fi 

avut dată zăstre de la cumnațâi săi. 

    Care vechilul mănăstirii după hr(isoa)v(e) vechi 

și alti scrisori ce au arătat asupra acei moșii se 

înțălegi că să înparti în trei părți, din cari să dă 

mănăstirii lui Adam două părți întregi, iar a treia 

parte să faci patru părți, din cari iarăș să dă 

mănăstirii trei părți, iar a patra parte să dă lui 

Stamatin clucer. Și după hrisoave i s-au făcut și 

alegere(a) moșii în ființa vechilului și a lui Ioniți 

Dăscălescu, măsurând toată moșie în st(â)njăni și 

făcând și hartă de stare(a) locului după s(...) 

stânjănil(o)r ce au cuprinsu tot acel hotar făcându-

să înpărțală precum mai sus s-au pomenit, s-au 

venit în partea lui (...) clucer 126 stânj(eni). S-au 

întrebat pe polc(ovnicul) Ion(i)ți ce are să 

răspundă, căci după această înpărțală nu nu i să 

răspunde soma a 300 st(â)nj(ei) precum cere să ia 

sau de are niscai scrisori  cu care să poată a luoa 

aceli 300 stânjăni, să arăti. Au dat răspuns, nici 

scrisoari are, nici vreo altă dovadă, fiind de moșii 

de zestre și (...) datorii să meargă la unu(l) din 

cumnațâ(i) săi care să află datori ai răspunde moșie 

aceasta și acela ce va ști să facă să întrepteze
19

 

pricina acestor 300 stânjăni, cătră care s-au trimis 

și înștiințare de la cin(s)t(ita) isprăv(ni)ci(ie), 

arătându-i-să să-ș(i) și soroc ca la (...) să să afle la 

divan, îndatorindu-l că de a fi să meargă la ace(a) 

vremi să mai tragă giudecată să facă de știre și 

mănăstirii să meargă înpreună. Și în sfârșit că de 

către isprăv(ni)cie altă alegere și hotărâri nu li s-au 

putut faci, fără numai li s-au spus și vechilil(o)r 

mănăstirii să fii datori la acil soroc făcându-le de 

știre Alecsandru Stamatin să nu meargă la divan.    

30. 1796 iuli(e) 

22 

Carte(a) domnului Alecsandru Ioan Calimah 

v(oie)v(o)d de întăritură și de luoare brudininii
20

 

din orice lui Iorest Movila pentru podul ce-l avea 

pe moșia sa de la Vadu(l) Roșcăi.  

31. 1819 apr(ilie) 

16 

Jaloba egumenului Methodii alăturată cu carte(a) 

d(omnului) Scărlat Alecsandru Calimah 
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Așa în text. 
20

Brudinii. 
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v(oie)v(o)d, prin care să poruncești răp(o)s(atului) 

aga Petrachi Negre și Fotache Fulger vornec porțăi 

ca să meargă și să hotărască moșia măn(ă)stirii lui 

Adam, Dămăcenii i Dumbrăvița și Săneștii, ce sânt 

a schit(u)lui Dumbrăvițăi și să înpresoară de 

răzăș(i) de Bucești și Sănești, iar Dumbrăvița de 

d(umnealui) Ștefănachi Diia, cari după poroncă au 

făcut cercetare dând și mărturie.  

32 1819 iun(ie) 

18 

Mărturie hotarnică a răp(osatului) aga Petrache 

Negre și Fotachi Fulger, în cuprindere(a) poroncii 

g(o)s(p(o)d de cercetare(a) ce au făcut la pricina 

moșii Dămăcenii, capătului despre răsărit ci să 

numești Vadu(l) Roșcăi și în tot hotarul. Mergând 

la fața locului au cercetat, făcând întâi hartă 

inginerească de arătările moșii, și aducându-s(e) 

răzășii au întărit în cercetare(a) moșii ca să-i afle 

afle cele mai adevărati margine. Și au scos 

egumenul hotarnică a lui Chicoș șetr(a)r din let 

7128 cuprinzătoare pe moșie Dămăcenii pentru 

pâra ce au avut răzășii de Leești și Bucești cu 

Roșca vor(ni)c, care în toată pricinaîncungiură 

cuprindere(a) hotarnicii lui Chicoș jăt(ni)ce(r) și 

ispsiocu(l) lui Grigori Ghica vo(ie)vod, scrisori 

vechi, și asămnilor firești prin cari să mărginește 

hotar(ul) aceștii moșii Dămăcenii. Și după 

cercetare(a) aceasta în ființa tutur(or) răzășilor s-au 

pus vade la Sfânt(ul) Dimitrii să meargă la Divan 

spre desăvârșit(ă) hotărâre.    

33 (1)820 ghen(a)r 

26 

Jaloba egumenlui Mithodii a mănăstirii lui Adam 

asupra răzășil(o)r moșii Dămăceni, Buceștii, (...), 

de Surae și de Vultur, de la țân(u)t(ul) Putnii, 

pentru înpresurare(a) ce fac mănăstirii, după cari 

nefiind următori a veni la vade, adică la Bobotează, 

și vechilu(l) neputând a mai sta în cheltuială, li să 

triimiti soroc(ul) Log(o)fețâi cei mari din let 1820 

ghen(a)r 28 să-i aducă să stei în giudecată, supt No 

978.   

34 (1)820 iuni(e) 4 Învoiala răzășilor Buceștilor, de Surae, Dămăcenii 

și Vultur, în cuprinderi dau sfinții sali părintelui 

arhimandrit Mithodii a sfintei mănăstiri lui Adam, 

că la anu(l) 1776 no(i)emv(rie) 22 după multele 

pricini și cheltuială între egumenu(l) vremii acei și 

între bătrânii lor pentru o bucată de locu ci vre 
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bătrânii să o facă supt nume de Bucești, și după 

giudecățâle ce au avut i-au dat rămaș(i). Și 

văzându-ș(ă)
21

 rămaș(i) au stat cu rugăminte la acel 

egumen Ionichentii de le-(a)u dăruit 70 stânj(eni) 

din bucata aceia de loc ce o înpresura, având 

așăzare, vii și livezi,   îndatorindu-s(e) și moșii lor 

ca să dei lui o clacă la ezâtu(l) morilor și altili 

pentru folos(ul) mănăstirii precum acel zapis 

urme(a)zi. Care bucată de moșii este de Dămăceni, 

ca și în urmă cu lăcomii să întemeiasă cu stăpânire 

în numita moșii cu 170 stânj(eni). Și la anu(l) 1819 

aducând părintele hotarnici pe aga Petrache Negre 

și și vornic(ul) porții Fotache Fulger ca să-ș(i) 

hotărască moșia Dămăcenii, apucaț(i) fiind de 

scrisori, cu ce stăpâne acei 170 stânjeni și neavând 

alti scrisori afară de acest zapis, cuvânt de răspuns 

alt mai mult n-au avut. (I)eșind două scrisori pe 

(...) și fiind neadevărată.  

Și fiind că atunci nu s-au dat nici un sfârșit 

hotărâtului  prin zî de soroc au rămas să ne 

giudecăm la Divan. Și acum viind să ne giudecăm 

și văzănd că nu au nici o dreptate ca să 

stăpâne(a)scă acei 170 stânjăni, au stătut cu amre 

rugăminte la părintele Mithodii ca să-i 

milostivească și să le lasă acei 70 stânjăni ci prin 

zapisul din 1776 ce-i ave(a) dăruiț(i). Și părintele 

milostivindu-s(e) i-au dat ca să-i stăpânească 

iarăș(i) de veci din Bârloveț și spre apus piste Sâret 

până în Ruginosul, alăture ci moșie Leeștii pe din 

sus, despărțindu-s(e) dintr-un vechiu hotar ce este 

din gios de casa Sandului Borșan și linie la apus în 

piiatra ce este la Ruginos, și la răsărit linie în 

plopul de la Bârloveț. Și dintr-această linii în sus 

până unde să vor înplini acei 70 stânjăni, și de la 

acești stânjăni în sus să stăpâniască mănăstire(a) în 

pace de cătră ei, cum și de cătră urmașii lor în veci. 

Iar mai sculându-s(e) vreunii dintre ai lor răzăși 

vrând asupra mănăstiri(i), să nu fie ascultați, ci 

încă să fie și luați(i) de acești stânjăni. 

Și iscălesc Grigori Cireș (...) Grigo(re) zăt Cireș, 

au pus degit(ul) vechil(ul) din parte(a) tuturor cilor 

                                                           
21

Așa în document. 
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(nu)miți. În cari iscălesc Sălivăstru Dumbravă, îi 

martur, Fotache Fulger, martur. Întărit și de 

Logofițâe ce(a) mari din let (1)820 iuni 5. Iscălit 

Demitrachi Sturza vel log(o)făt.        

35 (1)820  iuni(e) 5  Altă învoială a răzășil(o)r de moșie Dămăcinca de 

la țân(utul) Putnii de peste apa Sâretiului în 

țân(u)t(ul) Tecuciului, dau la mâna părintelui 

egumenu că după multele giudecăți între răzăș(i) 

pentru numita moșie Dămăcinca, că din 

cuprindere(a) scrisorilor vechi nu pot (i)eși. Au 

stătut la învoială și o parte și alta și s-au învoit într-

acest chip. Că după ci să va întrupa numita moșii 

după cuprindere(a) scrisoril(o)r vechi are să-și 

tragă mănăstire(a) două părți și răzășii o a treia 

parte, care să aibă a o stăpâni în parte(a) de sus, și 

cele două părți a sfintei mănăstiri să le stăpânească 

pe din gios alăture cu răzășii, după cari să aducă și 

bo(i)erii hotarnici. 

   Iscăliț(i) Enachi Pitică, Vasâle G(he)orghi, Ion 

Lazăr, Derei Albu, Fotachi Fulger, martur. 

Încredințată de Logofețâi ce mare din (1)820 

iuni(1) 8.  

36 (1)820 iuli(e) 6  Scrisoare(a) agăi Petrache Negre cătră Fotache 

Fulger în cuprindere că după luminată carte 

g(o)s(po)d este și el rânduit la hotărât(ul) moșiilor 

mănăstirii lui Adam și Dumbrăvița, și după 

sămnile ce s-au închipuit pe hartă, fiind și învoială 

în mijloc, să meargă să pu(i)e ch(i)etrele hotară 

despărțitoari, cari după ce le-a așăza să me(a)rgă la 

aga să facă și hotarnica.    

37. 1820 avg(us)t 

7 

Jaloba egumenului Mithodie la d(omnul) Ioan 

Sandu Sturza v(oie)v(o)d, pentru că la moșie 

Dămăceni ce-i zâc acum Vadu(l) Roșcăi, de 

năvălire(a) apel(o)r s-au nămolit p(i)etrele hotară și 

pe undi nu s-au nămolit iarăș(i) lipsesc și că nu să 

pot afla cele adevărati margini a moșii, și că să faci 

multă pominitii moșii, în care moșii au și răzășii de 

Suroae și Bucești o parte, iar mănăstire(a) două 

părți. De care înpresurare au dat jalubă și la 

d(omnul) Calimah, undi prin hotarnici cheltuind au 

și râdicat plan și la fața locului învoindu-se, au 

mărsu la Divan în 2 rânduri  și pe urmă s-au învoit 

cu răzășii. Și mergând la stare(a) locului spre a 
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puni p(i)etre hotară pe unde cere trebuința și că 

d(umnealui) vor(ni)c(ul) Alecul Calimah fiind că 

au au luat din cele două părți a mănăstirii parte(a) 

lui Gavrilă Stamatin, și acele două părți a 

mănăstirii să înpart în trei părți pe trei fete a 

vornicului Cârste Ghenovici, după cum arată 

scrisorile și ispisoacele domnești, și d(umnealui) 

vor(ni)c(ul) Calimah prin poroncă cere să ste(a) în 

giudecată. În capătul despre Munti... ... tot 

stăpânești și ari să vii să ste(a) în giudecată sau să-

ș(i) trimeată vechil. 

 

După care logofițâe ce mare că înfățișându-să 

părintele arhimandrit în giudecata Divanului cu 

pârâtu(l) d(umnealui) vor(ni)c(ul) Calimah. 

D(umnealui) au răspuns că în cercitari la fața 

locului nici însuș(i) au fost, nici vichil n-au avut . 

Giudecata n-au dat nici o hotărâre, au trimis ca la 

viitoari(a) lună mai să-ș(i) dumn(ealui) vor(ni)c(ul) 

hotarnic și să și nemulțămindu-să să me(a)rgă la 

Divan. 

1821 fev(ruarie) 21   

38 7144 <1636> ghenar 

15
22

 

Suret de pi ispisocul lui Vasile voevod arătând că 

au venit înnainte(a) domnii sale Anghelina și 

Schiva, fetele Cârstei vornicului, și Vasile Roșca, 

ginerele Măricăi Cernătoae, și cumnații lui Ștefan 

Cernat, și Merăuț(ă)
23

, iar ginerele Cernătoae și-au 

pârât pe Hărăbor și pe alții ai lor pentru sat(ul) 

Dămăcenii, zâcând precum acel sat Dămăcenii l-ar 

fi vândut neamul lui Hărăbor părinților lor, Cârstii 

vornicului, drept 120 de galbeni, și-au arătat 

înnaintea domnii sale zapisul de cumpărătură pe 

acest sat ce l-ar fi înpresurat. Deci, domnie sa 

giudecând și puindu-le zi ca să-ș(i) aducă Hărăbor 

marturi precum n-au vândut Cârste vornicului. Ei 

n-au putut să-ș(i) aducă marturi și au rămas 

Hărăbor cu toată săminție lui din toată lege(a) țării, 

iar Anghelina și cu toț(i) ai lor viind și așteptând 

trii săptămâni s-au îndreptat și ș-au pus lor și ferâe 

                                                           
22

Publicat în DRH, A. Moldova, XXIII, p. 345, nr. 307; Const. Solomon, C.A. Stoide, op. 

cit., vol. I, p. 13, nr. XVI; CDM, 1959, II, p. 238, nr. 1130 (rezumat).  
23

În text, „Mecrăuț”. 
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24 zloț(i) în visterie domnească. Pentru aceea li s-

au dat sat(ul) Dămăceni Anghelinii cu neamul ei ca 

să o aibă ocină și moșie și uric de întăritură.   

39 7145 <1634> oc(tomb

rie) 23
24

 

Suret după ispisocul de la Vasile vodă arătând că 

au mersu înnaintea mării sale Toader, ficiorul lui 

Hărăbor, și cu alte neamuri ale sale, nepoți și 

strănepoț(i) lui Neagul Buze, și au pârât pe Vasâle 

Roșca vor(nic) și cu ai săi, pentru sat(ul) 

Dămăcenii, de la ținutul Tecuciului, zicând neamul 

Hărăboreștilorcă Dămăcenii sânt ai lor dreaptă 

ocină și moșie, iar Va(si)le Roșca cu ai săi au arătat 

că Dămăcenii sânt ai lor cumpăraț(i) de Cârste 

vornicul de la Hărăborși de la alte neamuri, și au 

arătat și zapisul și zapisul de cumpărătură precum 

și alte dresă de cumpărătura satului Dămăcenii, iar 

Hărăboreștii au scos un uric de la Ștefan vodă 

bătrân de 120 ani, care le-au luat de la dânșii 

dovidindu-i că n-au ni(ci) o treabă în Dămăceni și 

s-au dat rămaș(i), dându-să moșie în mânili  (lui) 

Roșca cu ai săi.  

40 7202 <1694> av(gust) 

27 

Zapisul lui Gavril Stamatin ce au neguțat de la 

Lupul medelniceru parte(a) Anghelinii.  

41 7222 <1713> dec(emb

rie)14 

Carte de la Neculae Alecsandru vodă cătră 

căpitanul de Tecuciu ca s(ă) apuce pe niști 

o(a)meni ce au arătat și au cosit la Vadul Roșcă(i) 

să de(a) dejmă Adămeștilor, iar care va ave(a) a 

răspunde să meargă la Divan. 

42 7234 <1726> mart(ie) 

10 

Carte de la Mihai Racoviț(ă) voevod scriind lui 

Costachi biv med(elnicer) ca s(ă) meargă la sat(ul) 

Dămăceni și să apuce pe niște răzăși ce nu s(e) 

supun a da dejmă lui Iorest egumen să înplinească 

dejma să o de(a) egumenului și să facă răspunsu și 

mărturie. 

43 7231 <1722> oc(tomb

rie) 31 

Carte de giudecată de la Mihai Racoviț(ă) voevod 

pentru că s-au judecat Ioan Capreș și Dănăilă și 

Alicsandru, nepot Ursului chihae cu Stamatin 

clucerul pentru Dămăceni, zâcând Capreș cu ai săi 

că au și ei moșie într-acel sat înpreună cu Stamatin 

și este hotărât de Chicoș șătraru(l) și să știi cine cât 

țân alde Stamatin cluceriu(l) îi înpărți în sus di 

                                                           
24

Publicat în DRH, A. Moldova, XXIII, pp. 593-594, nr. 544; Const. Solomon, C.A. Stoide, 

op. cit., 13-14, nr. XVIII. 
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hotarul lor. Și Stamatin au arătat că Buceștii cu un 

ispisoc vechiu îl înpingu și pe dânsul în sus și intră 

peste hotarăle lui Chicoș. Care socotind domnie sa 

și cu tot sfatul, i-au dat rămaș(i) pe Bucești să n-

aibă treabă în Dămăceni fiind că au scos hârtii cu 

80 de ani după hotărâre(a) lui Chicoș și i-au dat 

rămaș(i). 

44 7244 <1736> iul(ie) 

30 

Carte de blăstăm de la mitropolitul Antonie pentru 

înpresurare(a) moșii Dămăcenil(o)r. 

45 7252 <1744> mai 30 Carte de la Ioan Neculai vodă pentru ca să apuce 

pe căpitanii de Tecuci să-i plătească banii brudinii 

podului cel ave(a) la Vadul Roșcăi și dat pe an câte 

150 lei și lua căpitanii în putere(a) lor. 

46 7256 <1747> dec(em)

v(rie) 5 

Carte di la Grigorii Ghica voi(e)vod di giudecata ci 

au avut Iorest igumenul cu Anița, fata lui Costi 

Adam logofăt, pentru parte(a) ei ci au avut în 

moșia Dămăcenii di pi tătăl ei, carili au vândut-o 

maică-sa Todosca lui Iorest igumenul, și ea cu 

protimisis vrând a o răscumpăra, și dacă s-au 

dovidit că au fost iscălit și ea în zapisul di vânzari, 

au dat-o rămasă din toată lege(a).  

47 7262 <1754> av(gus)t 

10 

Hrisov de la matei Ghica voi(e)vod di giudecata ci 

au avut Iorest igumenul cu Gavril Stamatin pentru 

a triia parti din moșiia Dămăcenii, parti(a) 

Roșciștilor, ci să trag acești oameni Roșciștii din 

Măriuța Cernătoai, fata Cârstii vor(ni)c(ul), și după 

dovizili ci-au arătat Iorestu igumen, adică zapisă de 

cumpărături i (...) buni și alte întărituri pentru toate 

pricinile ce au urmat între dânșâi, s-au întărit 

stăpânire cu acestu hrisov atât pe a trie parte a 

Roșceștilor, cât și pentru alte părți ce mai are 

Iorestu în sat Dămăceni.   

48 7265 <1757> av(gust) 

12 

Carte de giudecată de la Logofițâia ce mare în 

cuprindire că s-au giudecat Iorest egumenu(l) cu 

Radul i Savin și Cozma călugăru(l) pentru o bucată 

de moșii Dămăcenii, carele au arătat Iorest că este 

de la moșii și părințâi lui. Iar Radul și cu ai săi ar fi 

zâs că ar fi a lor, arătând o mărturii de de giudecată 

de la Neculai Hrisoverghe biv vel vor(ni)c din 

anului acesta iuni(e) 5. Arătând acest bo(i)er că din 

poruncă domne(a)scă au giudecat pe acești oamini 

mai sus numiț(i) cu Stahii Calo vornic de Liiaști i 
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Sandu Ciorâți, zicând și o parte și alta pintru acea 

parte de moșii Buceștii că este a lor, arătând Stahii 

Calo ispisoc vechiu sârbăsc de la bătrânu(l) Ștefan 

v(oie)v(o)d din anii 7003 <1494 septembrie 1-1495 

august 31>, în care scrii pe parte(a) de gios de 

Bucești, iar pe parte(a) de sus n-au arătat nemică, 

fără cât zicând din gură că au apucat din moși 

părinții lor acel loc. Dar întrebând vor(ni)c(ul) 

Hrisoverghi pe Radul cu ai săi ce au a răspunde și 

cu ce cer ace(a) partè de moșii, și ei au arătat un 

ispisoc sârbăsc de la Bogdan vodă den anu(l) 7015 

<1506 septembrie 1-1507 august 31>, cari fiind 

tălmăcit, ori că n-au știut bine tălmăci(ul) acela, ori 

că au fost meșteșugu(l) acelu(i)e cu ispisocu(l). 

Căci acum cercetându-să ispisocu(l), nu s-au 

potrivit cu suretu(l). Și dum(nea)lui vornic(ul) au 

fost citit numai suret(ul) în care au fost arătate 

toate sămnele moșii lui Iorest, care ispisoc nu li 

scriia, măcar că numile moșii nu era precum să 

cheamă acum, Dămăcenei i Buceștii. N-au mai 

căutat espesoc(ul) să vazi, este după suret, ce 

socotind suretu(l) bun au dat acestora carte să 

stăpânească moșiia, iar pe Stahi Calo și pe Sandu 

Ciorâți i-au dat rămaș(i), după carti(a) de giudecată 

ce au luoat Radu și Savin de la vor(ni)c(ul) 

Hrisoverghe, mergând să stăpânească moșie 

Dămăcenii, și înțălegând Iorest Movila au arătat că 

stăpânire(a) acei părți de moșii cari de 150 ani cu 

ispisoaci și scrisori vechi di la moși și părințâi lui, 

și cu jalobă au cerut dreptati de la măriia sa vodă. 

Și fiind rânduit la Logofețâi, l-au luoat sama pe 

scrisori și dovezi a fiișticăruia, întrebându-să întâi 

pe Radul și Savin cu ai săi, afară de ispisocul lui 

Bogdan vodă mai au ceva pe moșiia ce cer sau 

stăpânit-au părințâi lor sau ei vreodată sânguri. Au 

răspunsu că alte scrisori n-au ci numai mărturia 

vorn(i)c(ului) Hrisoverghi, nici de au stăpânit 

părințâi lor știu, precum nici ei până acum n-au 

stăpânit, dar de moșâi lor ar fi auzit că ar fi 
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stăpânit. 

Întrebându-să pe Iorest cu ce stăpânești, el au arătat 

ispisocul lui Vasâle voe(i)evod din  (...)
25

 și altul 

din anii 7245 <1736 septembrie 1-1737 august 31> 

de pâră ce au avut Roșca vornecul, de care să 

numești această moșii acum Vadu(l) Roșcăi, cu 

Hărăborăștii și cu alți mulți ce-i arată la ispisoace, 

că i-au dat rămaș(i), iar Roșcăi cu ai săi i-au întărit 

stăpânirea. Și au mai arătat și alte scrisori de la 

Radu vodă din anii 7134 <1625 septembrie 1-1626 

august 31>, scriind că i-au plătit ginerele Crâstei și 

moarte de om, și cu Divanul i-au dat rămaș(i) pe 

Hărăborești, arătând mărturii hotarnică de la 

Chicoș, ce-i este de Mihai vodă să stăpânească 

Dămăcenii și Socii, ce să numescu Vadu(l) Roșcăi, 

precum și alte multe scrisori și dovezi. 

Deci, luându-să samă pe scrisori(le) amânduror 

părțâl(o)r n-au găsât nici cu o dreptate a face 

Dămăcenii, Bucești, și ai da Radului și Savin și 

Cozmei călugăr(ul) pe ispisoc de 150 ani, de vremi 

că alti scrisori și dovezi de stăpânire n-au arătat, cu 

dreaptă giudecată i-au dat rămaș(i), că nici pravila, 

nici obiceiul pământului, nu le dă de 250 ani să 

stăpânească măcar chiar dreaptă moșiia lor să fi 

fost, dar nici dovezi n-au. Iar lui Iorest egumenu(l) 

după scrisori i dovezi și stăpânire de 150 ani ce au 

arătat, i-au dat să stăpânească părțâle din Dămăceni 

în veci și ori că să vor mai scula acești oameni cu 

ispisocu(l) lui Bogdan vodă să mai cei moșii, să nu 

li să țâi în samă. 
 

 

Întocmai după forma cerșută. 

Derector <ss> Enache Cehan. 

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, IV/90, original, filigran, 12 

file. 

 

                                                           
25

Spațiu gol. 
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29 

 

1841 februarie 1 

 

Scrisori pentru moșiile mai gios arătati ci au arătat vechilul măn(ă)stirii lui 

Adam în pricina de giudecată ci ari cu răzășii de moșiia Pupezănii de la ținu(tul) 

Tutovii. 

 

No. Velet  luna  

1. 7171 <1662> sept(embrie) 

3 

Zapis de la Neculai călugărul i Nohit ot 

Măn(ă)st(i)ri cu frații lui Dumitrașcu și 

Rogojan, cu care au dat danie la mănăstirea 

lui Adam părțăle lor din Budești cu loc de 

heleșteu. 

2. 7171 <1663> iuni(e) 4 Zapis de la Ștefan Burlan cu care au vândut 

Milii partea lui din Pupezăni. 

3. 7188 <1680> apr(ilie) 25 Zapis de la Petre Gornescu cu care au vândut 

unui preot partea din Pupezăni și din 

Băloșăști.  

4. 7188 <1680> iuni(e) 21  Zapis de la Anița, fata lui Baico, cu care au 

vândut unui preot o cumpărătură ci au avut la 

Bodești. 

5. 7190 <1682> iuli(e) 20 Zapis de la preotul Ursu și frațăi lui, Varlam și 

Saia, feciorii popii lui Toader, cu care au dat 

danie la mănăstirea lui Adam toată partea lor 

câtă să va alege din sat din Pupezăni. 

6. 7204 <1695 

septembrie 

1-1696 

august 31> 

- Copie încredințată de dum(nealu)i banu(l) 

Ioan Iamandi de pe zapisul lui Pavăl Tercu i 

femeia sa, Măriia, și cu feciorul său, Cristea, 

cu care au vândut lui Leonte, igumenul de la 

mănăstirea lui Adam, partea lui din Pupezăni, 

cu loc de heleșteu și cu braniște. 

7. 7208 <1699> decemvr(ie) 

23 

Zapis de la Aftenie i femeia lui Ioana, și frații 

femeii lui, Gheorghie și Ion, fecior(i) lui 

Gheorghie, nepoți lui Ignat, strănepoți lui 

Veveriță, cu care au vândut tij numitului 

igumen toată partea moșului lor, lui Ignat din 

Pupezăni, cât să va alege a patra parte din 

bătrânu(l) lui Veveriță.  

8. 7208 <1700> fevr(uarie) 

21 

Zapis de la Simion Hăbleanul i soru-sa 

Anghelina, ficiorii lui Gavril și femeia lui 
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Cătălina, cu care au dat danie numitei 

măn(ă)st(i)rii, partea lor ce să va alegi din 

Pupozăni.  

9. 7209 <1701> mai 20  Zapis de la popa Gheorghie Baic, fecior lui 

Vasălache Baic, nepot lui Baic cel bătrân, 

strănepot lui Dumitru Bugăi, cu care au dat 

danie numitei măn(ă)st(i)ri toată partea 

moșului său a lui Baic cel bătrân din sat din 

Pupezăni, și din sat din Osăici, și din sat la 

Băloșăști, ce sânt la ținu(tul) Tutovei. 

10. 7209 <1701> iuni(e) 4 Zapis de la Sandu i femeia lui, Ana, fata Uțăi, 

nepoata Stratului văt., cu care au vândut 

numitului igumen partea din Pupezăni cât să 

va afla, giumătati cu bani, giumătate danie.  

11. 7209 <1701> iun(i)e 8 Zapis de la Ion și alțăi, arătători că maica lor 

au lăsat cu limbă de moarte la numita 

mănăstire partea cât să va alege din Budești și 

din Pupezăni. 

12. 7212 <1704> mai 18 Zapis de la popa Brăescu cu care au vândut 

numitului igumen locul din Pupezăni și din 

Budești. 

13. 7212 <1704> iuli(e) 29 Zapis de la Sămion sân Prodan, nepot Cristii, 

cu care au dat danie la numita măn(ă)st(i)re 

partea din Pupezăni și din Băloșăști.  

14. - - Zapis de la Apostol Fela i maică-sa Măriia, și 

frații lui, Mihăilașcu i Tănas(e), și sora lor, 

Sanda, cu care au vândut numitului igumen 

partea din Murătești și din Pupezăni, ce să va 

alegi. 

15. 7216 <1708> avg(u)st 15 Zapis de la popa Dimoftie și căp(i)t(anul) 

Alexandru, cu care au vândut numitului 

igumen cumpărăturile ci au avut în Pupezăni.  

16. 7247 <1739> iuni(e) 21 Carti de la domnul Grigori Ghica dată lui 

Iorest, igumenul de la numita măn(ă)stiri, să 

aibă a stăpâni părțăle de moșii și cumpărături 

ce ari Vasâliță la Grădinari, i la Pupezăni, i la 

Negoești, i la Dănceni, i la Sârbi, i la 

Tărăbuțăni, ce sânt la ținu(tul) Tutovii, pe apa 

Holbanii. 

17. 7273 <1765> iuli(e) 17 Zapis de la Păladi călugăr, ficiorul Tudosăei, 

fata lui Ionașcu Căpățână, cu care au dat danie 

numitii măn(ă)stiri partea maicii sali din 

Negoești și din Pupezăni.  
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18. 7273 <1764> dece(mbrie) 

6 

Catastih iscălit de Costin Negre 2 pah(arnic) 

de părțile ci s-au ales numitii măn(ă)stiri din 

câtiva moșii, anume Sârbii, i Dumitreștii, i 

Tărăbuțanii, i Dințeștii, i Negoeștii, i 

Grădinarii, i Băloșăștii de gios și de sus, i 

Pupezănii și Oăsecii. 

19. 1782 avg(u)st 21 Un zapis de la monah(ul) Nicodim, ficioru(l) 

lui Toderașcu Bălăban, cu care au dat danie la 

numita măn(ă)stiri părțâle lui din hotarul 

Pupezănilor, i din Negoeștii și din Dănceni, 

parte(a) maicii sali, Măriia, nepoată de fată lui 

Ionașcu Căpățână. 

20. 1785 decemv(rie) 

10 

Izvod iscălit de câț(i)va de părțăle ci s-au ales 

lui Andronachi Patrichi și a lui Pavăl Patriche 

din hotarul Pupezănii, i Negoeștii și Dănceștii. 

21. 1794 dec(em)v(rie) 

1 

Scrisoari de învoială de la pit(a)r(ul) Vasili 

Nistor și alțâi, adiverită de mitropolitul și 

veliții boeri, ci s-au făcut cu numita 

măn(ă)stire pentru părțăle din no(u)ă hotară, 

anume Băloșăștii, i Osăecii, i Dragomireștii, i 

Grădinarii, i Negoeștii, i Dănceni, i 

Tărăbuțanii, i Sârbii și Pupezănii. 

22. 1795 iul(i)e 22 Patru copii di pi patru zapisă adiverite di 

Costandin Portasăe și altu. 

23. 1796 iuni(e) 27 Zapis de la Vasăli sân popa Zalosca și feciorii 

lui, care au vândut răzășilor săi din Pupezăni 

35 stânjăni ci s-au ales partea lui. 

24. 1797 apr(ilie) 12 Zapis de la Costandin Portasă și alțâi 

încredințat de isprăv(ni)ci(a) Tutovei, cu cari 

au vândut sărd(a)r(ului) Gheorghie Șărban o 

parti din moșiia Pupezănii.   

25. 1797 mai 28 Zapis de la Gavril Zorilă cu care au vândut 

numitii măn(ă)stiri 43 stânjăni din moșiia 

Pupezenii. 

26. 1797 mai 20 Zapis de la Costandin Portasăe și alțâi, 

adiverit de isprăv(ni)ci(a) Tutovii, cu care au 

vândut sărd(arului) Neculai 90 stânjăni din 

Pupezăni și 213 stânjăni din Dănceni, ci i-au 

avut luați cu schimbu la măn(ă)stirea lui 

Adam. 

27. 1798 iuli(e) 24 Scrisoari de la sărd(a)r(ul) Neculai, adiverită 

de mitropolitul și velițâi boeri, cu care au dat 

în schimbu mănăstirii 90 stânjăni din moșiia 
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Pupezănii și 213 stânjăni din moșiia Dănceni 

pentru 253 pol stânjănii din moșiia Țăgăniei 

de la ținu(tul) Tecuciului. 

28. 1799 fevr(uarie) 

17 

Întăritură iscălită de mitropolitul și veliții 

boeri dată sărd(aru)lui Gheorghie Șărban pe o 

parte din moșiia Pupezănii și altă parte din 

hotarul Negoeștilor după publicațiia ci au 

făcut.  

29. 1799 iuni(e) 17 Mărturie hotarnică de la Cristea Strătilă și 

Costandin Eșanu, adiverită de isprăv(ni)ci(a) 

Tutovii, de părțăle ci au ales căp(i)t(anul) 

Manolachi Lupașcu din moșiia Pupezănii.  

30. 1799 iuni(e) 17 Mărturie hotarnică tot de la acii hotarnici și tot 

asăminea încredințată di părțăle ci au ales 

numitii mănăstiri din moșiia Pupezănii. 

31. 1799 iuli(e) 14 Scrisoari de la Dumitrachi Portasăe, dată 

căp(i)t(anului) Radu, vechilul maiuresăi 

Soltanii pentru 60 stănj(eni) din moșiia 

Dănceni, ci i-au vândut îndatorindu-să ca să-i 

lămurească, în dosul căriia la 1801 ghenari 23 

scrie maioru(l) Ion Măcărescu că i-au dat 

numitii mănăstiri după schimbul ci făcusă 

pit(a)r(ul) Vasăli Nistor cel dintâi bărbat a 

Soltanii.  

32. 1800  oct(ombrie) 

28 

Un izvod iscălit de maiuro
26

 Ion Măcărescul și 

alții pentru stânjănii din moșiia Osăecii ci s-au 

dat numitii măn(ăs)tiri în schimbul ci s-au 

făcut. 

33. 1803 mart(ie) 6 Copie adiverită de Iordache Zorilă 

post(elni)ce(l), de pe o hotarnică din 1779 

dechemv(rie) 6 a lui Ștefan Mirceavor(ni)c de 

poartă și Dumitru Cucoș pentru câtiva moșii 

în care ari părți și numita măn(ăsti)re. 

34. 1803 iuli(e) 10 Carti di la domnul Alexandru Muruz 

v(oie)vod cătră banu(l) Matei Costachi și 

jâc(ni)ce(rul) Iordachi Movila după giudecata 

ci au fost între vechilul numitii măn(ăs)tiri și 

între răzășii de moșiia Pupezănii, arătându-să 

pricina pre larg și povățuindu-i în ce chip să 

facă alegirea la fața locului. 

35. 1803 noemv(rie) Mărturie de la numiții boeri arătătoari pre larg 

                                                           
26

Maiorul. 
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10 di cercetarea ci au făcut. 

36. 1803 dechemv(rie) 

10 

Mărturie de la Ioniță, strănepot popii lui 

Gheorghie Baicu, adiverită de isprăv(ni)ci(a) 

Tutovii, dată vechilului numitii măn(ă)stiri 

pentru pricina moșii Pupezănii. 

37. 1805 fevr(uarie) 

15 

Sânet de la Manolachi Lupașcu pentru câti 

scrisori au luat de la vechilul numitii 

măn(ăs)t(i)ri. 

38. 1809 fevr(uarie) 4 Zapis de la Toader Zanovsco și Gheorghie 

Popoiu adiverit de isprăv(ni)ci(e), cu cari au 

vândut căm(ina)r(ului) Gheorghie Șărban 

ctirorul
27

 numitii mănăstiri 35 stânjăni și 6 

pași din moșiia Pupezănii.    

39. 1819 apr(ilie) 16 Carti g(os)pod cătră dum(nea)lui aga Petrachi 

Negre în jaloba lui Miftodi, igumenul numitii 

mănăstiri ca să aleagă părțâle în câtiva moșii 

arătati, anumi. 

Acesti scrisori au arătat. 

1841 fevr(uarie) 1. 

<ss> 

 

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Adam, II/103, original, patru file 

cu filigran. 

                                                           
27

Ctitorul. 
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