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ALEXANDRU PASCAL
DOCUMENTELE MĂNĂSTIRII
NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL DIN HOTIN
În 1764, la îndemnul fostului mitropolit Iacov Putneanul – retras în
mănăstirea sa de metanie după paretisirea din 1760 –, arhimandritul Vartolomei
Mazereanu1 a inventariat şi catalogat toate documentele pe care Mănăstirea Putna
le adunase în arhiva sa de-a lungul timpului, ca mărturii ale drepturilor sale de
stăpânire asupra diverselor bunuri: o arhivă uriaşă2, cu multe originale pe
pergament, începând cu un uric de la Roman I din anul 1393. În acest Catastih de
toate scrisorile Sfintei Mânăstiri Putnii3, care se păstrează şi azi în biblioteca de la
Putna, o secţiune aparte a cuprins, sub titlul Mânăstire de la Hotin, un număr de 11
documente4, datate între 1668 şi 1713, plus unul a cărui dată şi al cărui conţinut au
fost omise. Aceste documente au intrat în arhiva Putnei atunci când mănăstirea de
la Hotin a fost închinată ctitoriei lui Ştefan cel Mare de către stareţul Meletie;
împreună cu ele, au intrat în tezaurul Putnei şi alte obiecte păstrate până atunci la
Hotin5. După cuprinderea Bucovinei în hotarele Imperiului Habsburgic (1775), un
nou inventar a fost făcut de autorităţile austriece în 17856; la acea dată, deja
dispăruseră trei documente – două din veacul al XVII-lea şi unul din veacul al
XVIII-lea – şi mai rămăseseră doar opt documente. Ulterior, au dispărut şi acestea:
inventarele din secolul al XIX-lea nu le mai menţionează.
În 1927, istoricul P. P. Panaitescu (1900–1967) a descoperit între hârtiile
lui Ioan Bogdan (1864–1919), fondatorul slavisticii româneşti, depuse la Academia
Redacţia mulţumeşte d-lui Silviu Andrieş-Tabac pentru traducerea în limba română a
comunicării trimise de autor, intitulată Colecţia de acte din secolul al XVIII-lea ale Mănăstirii
„Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Hotin aflate în secţia de Manuscrise a Bibliotecii
Naţionale a Rusiei din Sankt Petersburg. Revizuirea textului, pregătirea pentru tipar şi transcrierea
documentelor se datorează d-lui Ştefan S. Gorovei.
1 Cf. Ştefan S. Gorovei, Arhimandritul Vartolomei Mazereanu şi activitatea sa. Noi
contribuţii, în AP, V, 2009, 1, p. 353–367; idem, Vartolomei Mazereanu. Noi contribuţii în AP, V,
2009, 2, p. 109–120 (cu toată bibliografia anterioară).
2 Idem, Facerea, prefacerea şi desfacerea unei mari arhive. Mănăstirea Putna, în AP, X,
2014, 1, p. 277–304.
3 A fost publicat de Dimitrie Dan, Mănăstirea şi comuna Putna, Bucureşti, 1905, p. 164–243.
4 Ibidem, p. 221–222.
5 Ştefan S. Gorovei, Legende, mituri şi poveşti în istoria Mănăstirii Putna, în AP, IX, 2013,
1, p. 441–443.
6 Mihai-Ştefan Ceauşu, Marius Chelcu, Domeniul mănăstirilor din Bucovina în secolele
XIV–XVIII. Inventar de documente, volum editat de ~, Iaşi, 2007, p. 159–160.
„Analele Putnei”, XIII, 2017, 1, p. 133–161.
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Română, copia unuia dintre cele opt documente: cel datat 30 martie 1730, prin care
ieromonahul Meletie, în calitate de stareţ, a închinat Mănăstirea Naşterea Sfântului
Ioan Botezătorul din Hotin la Mănăstirea Putna7. Bogdan văzuse originalul la
Biblioteca Imperială din St. Petersburg. Prezenţa acestei copii între hârtiile lui
Bogdan poate fi explicată. La sfatul eminentului slavist Vatroslav Jagić
(1838–1923), al cărui ucenic a fost, Ioan Bogdan a studiat la St. Petersburg în
1888–1889, la Facultatea de Istorie-Filologie. Aici, el a cunoscut pe I. A. Bâcikov
(1818–1899)8, renumit arheograf şi bibliograf rus, pe atunci director al Bibliotecii
Publice Imperiale. Bâcikov i-a pus la dispoziţie lui Ioan Bogdan, pentru studiu,
toate manuscrisele ce îl interesau9. Este, deci, foarte probabil că respectiva copie a
fost făcută de Ioan Bogdan în timpul şederii sale la St. Petersburg, în 1888–1889,
graţie sprijinului acordat de directorul Bibliotecii Publice Imperiale, I. A. Bâcikov.
Într-un mic studiu tipărit în 192710, P. P. Panaitescu folosit documentul
descoperit între hârtiile lui I. Bogdan şi astfel s-au aflat împrejurările în care a
apărut Mănăstirea Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din Hotin, mai precis
schitul, „descălicat de răposatul Iancu Costin, pârcălab Hotinului, mai înainte
luatului Cameniţei de la leşi”11. Această scurtă ştire a fost preluată ulterior de
Constantin Turcu într-un articol consacrat special acestei mănăstiri12: referindu-se
şi la un alt document, aflat pe atunci în posesia sa şi atingător de schitul lui Iancu
Costin, Constantin Turcu este primul cercetător care a afirmat că „schitul lui Iancu
Costin de la Hotin” şi „mănăstirea de la Hotin” sunt aceeaşi mănăstire.
În 1959, într-un studiu generalizator dedicat documentelor referitoare la
Principatele Române din arhivele U.R.S.S., un colectiv de istorici din R.S.S.
Moldovenească a semnalat că „şapte hrisoave de danie din secolul al XVIII-lea,
referitoare la mănăstirea Ioan Predtecea din Hotin” se păstrează „în secţia de
manuscrise a Bibliotecii Publice «A. M. Saltâkov Şcedrin»”13 – cum se numea pe
7 După cum a semnalat Ştefan S. Gorovei, Legende, mituri şi poveşti în istoria Mănăstirii
Putna, p. 444, nota 55, această copie „nu s-a mai putut găsi între hârtiile marelui slavist [I. Bogdan]
din Biblioteca Academiei Române”.
8 Mihail P. Dan, Издание славяно-молдавских летописей румынским славистом
Иоанном Богданом и его связи с русскими славистами в конце XIX – начале XX в., în vol.
Летописи и хроники. 1976 год. М. Н. Тихомиров и летописеведение, Moscova, 1976, p. 214–215.
9 Damian P. Bogdan, Legăturile slavistului Ioan Bogdan cu Rusia, în vol. Studii privind
relaţiile româno-ruse, III, Bucureşti, 1963, p. 187.
10 P. P. Panaitescu, Ştiri noi despre Miron Costin şi familia lui, în vol. Omagiu lui I. Bianu
din partea colegilor şi foştilor săi elevi, Bucureşti, 1927, p. 277–284.
11 Ibidem, p. 280–281.
12 Constantin Turcu, Mănăstirea lui Iancu Costin de lângă Hotin pustiită de răscoale, în
„Apostolul. Revistă literară, ştiinţifică şi educativă”, Piatra-Neamţ, VII, 1941, 4–6, p. 30 [şi extras:
Mănăstirea lui Iancu Costin de la Hotin pustiită de răscoale, Piatra Neamţ, 1941, p. 12 – N. R.].
13 N. A. Mohov, E. M. Russev, P. G. Dmitriev, D. M. Dragnev şi P. V. Sovietov,
Documente din arhivele sovietice privitoare la istoria medievală a Moldovei şi Ţării Româneşti, în
„Studii”, XII, 1959, 3, p. 144.
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atunci fosta Bibliotecă Publică Imperială (actuala Bibliotecă Naţională a Rusiei). În
deceniile care au urmat, această semnalare pare să nu fi atras atenţia specialiştilor
din România, cărora le-a rămas necunoscută respectiva colecţie de documente
moldoveneşti.
La sugestia Centrului de Cercetare şi Documentare „Ştefan cel Mare” şi la
îndemnul d-lui Ştefan S. Gorovei, am pornit în căutarea documentelor, cu speranţa
că voi putea aduce o contribuţie la istoria Mănăstirii Putna, a schitului de la Hotin
şi a monahismului românesc în general. Iată rezultatele acestei cercetări.
În 1894, a văzut lumina tiparului raportul anual al Bibliotecii Publice
Imperiale din St. Petersburg pentru anul 1891; printre noile achiziţii ale acesteia
erau trecute şi „şapte cărţi de danie originale, din secolul al XVIII-lea, ale domnilor
moldoveni către Mănăstirea «Naşterea Sfântului Ioan Înainte Mergătorul» din
Hotin şi un act de donaţie, tot din secolul al XVIII-lea, al unei persoane particulare
către aceeaşi mănăstire”; toate parveniseră bibliotecii de la A. V. Grigoriev,
secretarul Societăţii Ruse Imperiale de Geografie14. Se înţelege, astfel, că din cele
11 documente inventariate la Putna în 1764 de arhimandritul Mazereanu s-au mai
păstrat doar opt15; în continuare, ne vom referi la ele prin numerotarea nouă, de la 1
la 8.
Despre modul în care ele au ajuns în Rusia se pot face multe presupuneri,
dar împrejurările reale ale achiziţionării acestor manuscrise de către Biblioteca
Publică Imperială rămân neelucidate. Se poate doar aprecia că faptul s-a petrecut în
primul sfert al secolului al XIX-lea, când actelor le-au fost adăugate traduceri în
limbile greacă şi rusă. După cum ne-a comunicat cu bunăvoinţă cercetătorul
Serghei Jemaitis din cadrul Secţiei de Manuscrise a Bibliotecii Naţionale a Rusiei,
fapt pentru care îi aducem mulţumiri, traducerile în rusă sunt realizate pe hârtie cu
filigranele „Pro Patria” ale Fabricii de hârtie a lui Pavel Şcepocikin din satul
Condrova, judeţul Medânski, cu dată „albă”: traducerile actelor nr. 1, 3, 4, 6 şi 8 –
„Anul 1816”, iar nr. 5 şi 7 – „Anul 1818”. Acelaşi cercetător ne-a informat şi
despre faptul că în inventarele şi arhiva Secţiei de Manuscrise nu a putut depista
alte ştiri despre modul în care aceste documente intraseră anterior în posesia lui A.
V. Grigoriev.
Trebuie să mai observăm că autorii studiului din 1959 au dat unele indicaţii
eronate. Astfel, ei au menţionat că, pe lângă actele la care ne referim, în acelaşi loc
s-ar păstra „originalul diplomei domnului Ştefan al III-lea cel Mare din 20 aprilie
1462”, precum „şi două copii necunoscute ale unor scrisori adresate lui Ştefan cel
Mare, prima de la regele Poloniei Cazimir şi cea de-a doua de la fiica sa Elena,
14

Отчет Императорский публичной библиотеки за 1891 год, St. Petersburg, 1894,

p. 110–111.
15 Prezentate de Dimitrie Dan, Mănăstirea şi comuna Putna, p. 221–222, în rezumatele cu
numerele 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11.

CEEOL copyright 2018

CEEOL copyright 2018

ALEXANDRU PASCAL

136

căsătorită la Moscova cu ţareviciul Ivan”16. Pentru toate aceste documente, autorii
au indicat cota: „Culegerea F–XVIII 23, sistemul Oleninski, f. 551”17. Însă, după
cum mi-a transmis d-na Jana Levşina, cercetător ştiinţific superior în Secţia de
Manuscrise a Bibliotecii Naţionale a Rusiei, fapt pentru care îi aducem mulţumiri,
aici este vorba despre manuscrisul „Miscelaneu, sec. XVIII (F.XVIII.23)”, în care
în adevăr se păstrează un fragment din copia unei scrisori a domniţei Elena
(„Voloşanca”) către tatăl ei, fragment publicat încă din 196518.
Cât priveşte cartea domnească a lui Ştefan cel Mare din 1462, menţionată
la aceeaşi cotă, ea se păstrează în aceeaşi bibliotecă, dar în altă colecţie: „Fondul
Societăţii Iubitorilor Scrierii Vechi. F. 456”; ea este, de fapt, datată 20 august
146219.
*
Informaţiile cuprinse în documentele pe care le publicăm cu acest prilej
ne-au atras atenţia asupra unei chestiuni pe care, la rândul nostru, o semnalăm
cercetătorilor: „schitul lui Iancu Costin de la Hotin” şi „mănăstirea de la Hotin”
sunt, oare, denumiri diferite pentru acelaşi lăcaş monahal, sau avem de-a face cu
două lăcaşuri diferite ?
Pe de o parte, în favoarea identităţii denumirilor poate fi adus faptul că
toate cele opt acte publicate acum sunt consemnate încă de Vartolomei Mazereanu,
în inventarul său, ca provenind de la mănăstirea din Hotin, situaţie cu totul
justificată întru fundamentarea istoriei privilegiilor avute în faţa călugărilor
sfântului său lăcaş. În afară de aceasta, în denumirea mănăstirii, atât în actele
nr. 1–6, cât şi în cel cu nr. 8, figurează formula „unde este hramul Sfântului Ioan
Crestitel”. De asemenea, în toate documentele, amplasarea geografică a mănăstirii
este legată nemijlocit de toponimicul Hotin.
Pe de altă parte, nu putem ignora faptul că, în actele nr. 1–7, din denumirea
mănăstirii lipseşte cuvântul „schit”, dar şi orice menţionare a fondatorului Iancu
Costin, pârcălabul de Hotin. Această ultimă observaţie pare stranie în condiţiile în
care, de regulă, numele primului ctitor de obicei era păstrat în documente şi în
memoria călugărilor, mai ales când de la data probabilă a fondării schitului – circa
1663 – şi până la data întocmirii cărţii de închinare a stareţului Meletie (1730) nu
16

N. A. Mohov, E. M. Russev, P. G. Dmitriev, D. M. Dragnev şi P. V. Sovietov, op. cit.,

p. 144.
17

Ibidem, p. 144, nota 3.
Relaţiile istorice dintre popoarele U.R.S.S. şi România în veacurile XV – începutul celui
de al XVIII[-lea] / Исторические связи народов CCCP и Румынии в XV – начале XVIII в., ed. I. S.
Grosul, A. Oţetea, A. A. Novoselski, L. V. Cerepnin, I (1408–1632), Moscova, 1965, p. 57, nr. 7.
19 DRH, A, II (1449–1486), volum întocmit de Leon Şimanschi în colaborare cu Georgeta
Ignat şi Dumitru Agache, Bucureşti, 1976, p. 149–151, nr. 106 (cu indicarea corectă a cotei). [În
1907, acest document se afla în colecţia lui M. Buzdugan, proprietarul moşiei Unghenii Ruşi (Gh.
Ghibănescu, Surete şi izvoade, II, Iaşi, 1907, p. 384. N. R.].
18
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trecuse foarte multă vreme. S-ar putea presupune, desigur, că această menţiune a
stareţului Meletie este justificată de faptul că el a refăcut mănăstirea, după cum
rezultă din textul cărţii nr. 8; însă, în acest caz, ar apărea întrebarea: de unde avea
Meletie actele anterioare, nr. 1–7, care nu menţionează termenul „schit”, nici
numele fondatorului lui – Iancu Costin ?!.
Este posibil că dovada identităţii „mănăstirii” din actele nr. 1–7 cu
„schitul” din actul nr. 8 poate fi găsită în alte surse de arhivă – în materialele
cartografice, de exemplu, sau în descrierile teritoriului ţinutului Hotin încorporat de
Imperiul Rus în componenţa Regiunii Basarabia, dar această cercetare necesită
eforturi speciale. Până atunci, după părerea noastră, identitatea „mănăstirii” din
actele nr. 1–7 cu „schitul” din nr. 8 trebuie tratată cu atenţie, mai ales că din toate
aceste acte nu rezultă vreo localizare geografică a mănăstirii sau schitului, ci este
vorba doar despre „ţărmurile Nistrului”.
*
Sperăm că publicarea integrală a textelor acestor documente din Secţia de
Manuscrise a Bibliotecii Naţionale a Rusiei din St. Petersburg va permite
cercetătorilor, limitaţi anterior la descrierile foarte sumare din lucrările menţionate
mai sus20, să întrevadă pagini necunoscute din istoria vieţii monahale în Moldova
secolului al XVIII-lea. Deopotrivă, ele constituie o sursă istorică valoroasă, utilă şi
pentru istoricul scutirilor fiscale ale mănăstirilor (pe lângă cunoscutele „gorştină de
oi”, „desetină de stupi”, „gorştină de mascuri”21, în actul nr. 2 este menţionată
„dijma de pâine”), dar şi la cunoaşterea paleografiei documentelor din secolul al
XVIII-lea. Vom remarca, doar, că unele acte sunt autografe ale pisarului şi
cronicarului moldovean Axinte Uricariul22.
Două observaţii. Trebuie să fim recunoscători d-lui Alexandru
Pascal pentru bunăvoinţa cu care a răspuns solicitării Centrului de Cercetare
20

V., de exemplu, Ieromonah Marcu Petcu, Schiturile şi metoacele mănăstirii Putna, în AP,
VI, 2010, 1, p. 121–123.
21 Cf. Mihai Lazăr, Gorştina de oi în Moldova în secolele XV–XVIII, în „Suceava. Anuarul
Muzeului Judeţean”, VIII, 1981, p. 243–255; idem, Gorştina (desetina) de porci în Moldova în
secolele XV–XVIII, în „Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean”, X, 1983, p. 455–470.
22 Pentru care, v. N. Iorga, Ştiri despre Axintie Uricariul, în ARMSI, s. III, tom. XVI, mem.
2, 1934; Ioan Şt. Petre, Axinte Uricariul. Studiu şi text, Bucureşti, 1944. [Redacţia crede necesar şi
util să adauge şi următoarele titluri: Dumitru Velciu, Cu privire la paternitatea lui Axinte Uricariul
asupra cronicii celei de a doua domnii moldovene a lui Nicolae Mavrocordat (1711–1715), în
„Limbă şi Literatură”, III–IV, 1990 [1991], p. 331–342; Andrei Eşanu, Consideraţii despre viaţa şi
activitatea cărturărească a lui Axinte Uricariul, în RIM, V, 1994, 3–4, p. 35–46 (reprodus în idem,
Contribuţii la istoria culturii româneşti, Bucureşti, 1997, p. 83–116); N. A. Ursu, Rectificări la
biografia cronicarului moldovean Axinte Uricariul, în idem, Contribuţii la istoria literaturii române.
Studii şi note filologice, Iaşi, 1997, p. 154–159; Ştefan S. Gorovei, Axinte Uricariul: „false
argumente ale unei biografii” (1989), în idem, Între istoria reală şi imaginar. Acţiuni politice şi
culturale în veacul XVIII, Iaşi, 2003, p. 223–229 (v. şi p. 239)].
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şi Documentare „Ştefan cel Mare”. Publicarea acestor acte este în adevăr o
contribuţie importantă şi constituie un dar frumos oferit celor care cercetează
mai ales istoria Mănăstirii Putna, dar şi a culturii şi a arhivelor din Moldova
premodernă. Îmi îngădui să adaug aici două observaţii, în marginea
comentariului şi a documentelor.
Nu poate să încapă nici o îndoială că mănăstirea şi schitul de la
Hotin desemnează un singur lăcaş monahal, acela „decălecat” (întemeiat) de
Iancu Costin, fratele cronicarului. Personajul este atestat ca pârcălab al cetăţii
de acolo în 1663 (Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara
Românească şi Moldova. Sec. XIV–XVII, Bucureşti, 1971, p. 390), dar a
deţinut această dregătorie şi în anii următori. Primele două documente din
pachetul inventariat de Vartolomei Mazereanu îl nominalizează în calitate de
cumpărător al unor locuri în târgul şi în ţinutului Hotinului; în primul act, 9
decembrie 1668, el este arătat ca pârcălab de Hotin; în al doilea, din 2 iulie
1669, este menţionat ca fost pârcălab (Dimitrie Dan, Mănăstirea şi comuna
Putna, Bucureşti, 1905, p. 221. La primul document, autorul cărţii a transpus
greşit văleatul 7177: fiind luna decembrie, el corespunde cu A.D. 1668; aşa
se explică de ce documentul din 9 decembrie 7177 îl precede pe acela din 2
iulie 7177 !). Însăşi prezenţa acestor două documente în fruntea listei lui
Mazereanu este dovada faptului că Iancu Costin a fost ctitorul micului lăcaş
monahal, numit în documente mănăstire, mănăstioară şi schit: ele fac
legătura dintre Costin şi ctitoria sa, căreia i-a dăruit pământurile cumpărate în
1668 şi 1669. Trebuie să acceptăm, deci, că schitul a fost întemeiat pe la
1663–1668.
Am arătat şi cu alt prilej că în actul prin care stareţul Meletie a
închinat acest schit Mănăstirii Putna se află o contradicţie gravă: el este datat
în 1730 (7238 martie 30), dar poartă apostila episcopului Calistru de Rădăuţi;
or, acesta murise încă din 1728/1729 (Ştefan S. Gorovei, Legende, mituri şi
poveşti în istoria Mănăstirii Putna, în AP, IX, 2013, 1, p. 444). În inventarul
lui Mazereanu, din 1764, documentul acesta este lipsit de dată, iar în cel
alcătuit de autorităţile austriece în 1785 poartă data „30 martie 7230 (1730)”,
ceea ce a determinat pe editori să adnoteze: „Anul de la Hristos socotit greşit,
corect: 1722” (Mihai-Ştefan Ceauşu, Marius Chelcu, Domeniul mănăstirilor
din Bucovina în secolele XIV–XVIII. Inventar de documente, volum editat
de ~, Iaşi, 2007, p. 160; „martie” în transcrierea originalului german trebuie
să fie o greşeală, în loc de „Marty”, cum se vede în alte locuri). În faţa acestei
diferenţe, mă întrebam acum câţiva ani: „Este, deci, o greşeală în datare, sau
e şi acesta un document contrafăcut ?”. Acum, cu fotografia documentului
sub ochi, se vede clar că văleatul este 7238: slova-cifră finală, i (8), pare
adăugată, dar titla prelungă stă mărturie pentru existenţa ei de la început. În
schimb, apostila episcopului Calistru ar merita cercetată mai îndeaproape:
scrisul nesigur şi unele litere trasate de două ori pot să fie mărturia unui adaos
târziu, ca pentru a o confirma pe aceea verbală, menţionată în text (Şt. S. G.).
Traducere din limba rusă de Silviu Andrieş-Tabac
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ANEXE23
1.
Iaşi, 1704 (7212) iulie 3
& Iò Mihail Rókovi’] voevoda, B(o)jïeü m(i)l(o)stïü g(o)sp(o)dará
Zemli Moldavskoi. Scriem Domniia Mea la boiari şi la toţ(i) sluj(i)tori carii veţi înbla
ori cu ce fél de slujbe a Domnii Mél(e) la ţinutul Hotinului. Facem ştiré tuturor pe(n)tru o
sf(â)ntî m(ă)n(ă)stio(a)r(ă) ce iaste în ţermuril(e) Nistrului, undé iaste hramul Sf(â)ntului
Ioan Cărstitel. Iatî că Domniia Mea m-am milostivit şi am dat şi am înnoit şi am întărit
sv(i)ntei m(ă)n(ă)st(i)rii şi i-am ertat 12 posluşnici, oamiani strein(i), ca să fie în pac(e) de
toate dăril(e) şi angheriile căte vor fi pre alţii în ţ(a)ra Domnii Miali. Nimé întru nimic să
nu-i învăluiască, numai ei să fie de posluşanie sf(i)ntei m(ă)n(ă)st(i)rei. Aşijdiaril(e) să fie
în pace sv(â)nta m(ă)n(ă)st(i)ré de gorştin(ă) de oi şi de desiatină de stupi şi de gorştin(ă) de
mascur(i), dup(ă) obicéi, precum sintu şi alte m(ă)n(ă)st(i)ri.
Pentru acéia, dacă veţi vedea carte Domnii Mial(e), nimé întru nimic să nu-i
învăluiţi, nici bucatele m(ă)n(ă)st(i)rii sau a posluşnicilor lor să nu s(e) ia. Că cin(e) s-ar
ispiti a le faci val peste carte Domnii Miali, vor fi de certaré de la Domniia Mia. Pentru
acéia şi dup(ă) a noastră viaţă şi domnie, pre careli îl va milui D(u)mnedzău cu domnie
ţ(ă)râi noastré, a Moldovei, poftim să n-aibă asupra a noastră m(i)lî şi întăritur(ă), ce mai
vărtos să aibă a da şi a întări. I in da ne um{;aèt(á) sè pred(á) sim(á) listom(á)
g(o)sp(o)d(st)vi m].
Noi, Mihail Răcoviţă voevod <m. p.>.
V] nastòln{m(á) grad{, u À soh(á),
v] l{tò #zs@vï, m({)s(è)’a íül(i) g$ dn{.
+ Pis(alá) Axintie
Original, hârtie (37,6 × 26,4 cm). Semnătura domnului şi pecetea mică, octogonală (cu
stema ţării şi anul 1703), aplicată în tuş roşu. Pe verso, însemnări arhivalice. Fig. 1 a, 1 b.

2.
Iaşi, 1705 (7213) mai 31
& Íò Antïòh(á) Kònstantin(á) voevoda, B(o)jïeü m(i)l(o)stïü
g(o)sp(o)dará Zemli Moldavskoi. Scriem Domniia Mia la boiari şi la toţi slujitori(i)
carii veţi înbla ori cu cia fial de slujbe a Domnii Miali la ţinutul Hotinului. Facem ştiré
tuturor pentru o sf(â)ntî m(ă)n(ă)stioar(ă) ce iaste în ţermuril(e) Nistrului, undia iaste
23 Pentru a nu repeta aceleaşi elemente la descrierea arheografică a celor opt documente
care urmează, precizăm că pentru toate referinţa generală este: Россия, Санкт-Петербург,
Российская национальная библиотека, Фонд. 1589, Собрание молдавских грамот (Rusia,
St. Petersburg, Biblioteca Naţională a Rusiei, Fond 1859, Colecţia de hrisoave moldoveneşti). La
fiecare document este indicată „unitatea de păstrare” (Ед[иница] хр[анения]) – în cazul de faţă, de la
1 la 8. Lipseşte precizarea dacă avem de-a face şi cu difolii (cum s-ar deduce din unele fotografii:
v. nr. 3, 4, 6, 7, 8). N. R.
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hramul Sf(â)ntului Ioan Crăstitel. Iatî că Domniia Mea m-am m(i)l(o)stivit şi am dat şi am
înnoit şi am întărit sf(i)ntei m(ă)n(ă)st(i)rii şi i-am ertat 8 posluşnici, oamiani streini, ca să
fie în pacé de toate dăril(e) şi angheriil(e) căte vor fi pré alţii în ţ(a)ra Domniei Miali, nimé
întru nimic să nu-i învăluiască, nicé bucatial(i) lor pentru alţii să nu s(ă) trag(ă), numai ei să
fie de posluşanie sf(i)ntei m(ă)n(ă)st(i)rii. Aşijdiarili să fie în pacé sf(â)nta m(ă)n(ă)st(i)ria
de gorştin(a) de oi şi de desiatini de stupi şi de gorştin(a) de mascuri, dup(ă) obicei, précum
sintu şi alté m(ă)n(ă)st(i)ri.
Pentru acéia, dacă veţi vedea carte Domniei Mial(e), nimé întru nimic să nu-i
învăluiţi, nici bucatial(i) m(ă)n(ă)st(i)rii sau a posluşnicilor lor să nu s(e) ia. Că cin(e) s-ar
ispiti a le facé val pesté carte Domnii Miali vor fi de certare de la Domniia Mia.
Aşijdiaril(e) m-am milostivit Domniia Mea şi am mai miluit aciastî sf(â)ntî
m(ă)n(ă)stioar(ă) cu toatî dejma den păinea de pe locul domnescu a tărgului Hotinului, ca să
aibî a o lua de acmu înnainte pre tot anul rug(ă)torii noştri, călug(ă)raşii carii vor fi
petrécători la aciastă sf(â)ntî m(ă)n(ă)st(i)ria, ca să l(e) fie lor de hran(ă), căci am socotit
Domniia Mea pentru lipsa sf(i)ntei mănăstirei, fiind scăpată den toate şi nici loc de hran(ă)
sau moşii neavăndu, am miluit cu aciia dijmă cu toatî, însă osebit de preoţi şi de înblători şi
de alţi sluj(i)tori carii vor fi avăndu cărţi domneşti legate cu testamentu după obiciai păn(ă)
acmu. Aciia cu cărţil(e) g(o)s(po)d nu vor da, précum n-au dat nici păn(ă) acmu, iar alţii toţi
să aibă a da după obiciai, précum scriem mai sus.
Iar rug(ă)torii noştri călugăraşi să aibă a ruga pré milostivul D(u)mn(e)dzău pentru
a noastră săn(ă)tate şi domnie delungatî şi pentru ertarea păcatialor noastré şi a părinţilor
noaştri. Şi să [ai]bă a ne poméni la sfăntul şi maré pomenic a sf(â)ntialor leturghii.
Aşijdiar(e) şi după a noastră viaţă şi domnie, pre carel(e) îl va milui D(u)mn(e)dzău cu
domniia ţ(ă)rîi noastré, a Moldovei, ori din seminţie noastră sau dintr-altu neam, poftim să
nu strici a noastră m(i)lî şi întărituri, ce mai vărtos să aibă a da şi a întări sf(i)ntiali
m(ă)n(ă)st(i)ri şi rug(ă)torii săi, ca să le rămăia în urmî viacinic(ă) poméniré. T{m radi
in n{kto da ne um{;aèt sè pr{d sim listom g(os)p(o)d(st)va mi.
Noi, Antioh Costantin voevoda <m. p.>.
U À s(á), v(]) l{t(o) #zs@gï mai l$a,
v] ftoroe g(os)p(o)dstvo.
+ Axintíe
Original, hârtie (44,8 × 31 cm). Semnătura domnului şi pecetea mică, octogonală (cu stema
ţării şi anul 1696), aplicată în tuş roşu. Pe verso, însemnări arhivalice. Fig. 2 a, 2 b.

3.
Iaşi, 1708 (7215) februarie 23
& Íò Antíòh(á) Kòstantin(á) voevoda, B(o)jí(eü) mil(o)st(ï)u
g(o)sp(o)dar] Zemli Mòldavskòi. Scriem Domniia Mia la boiari şi la toţi slujitor(i)
carii veţi înbla cu toate slujbeli a Domniei Miali la ţinutul Hotinului. Vă dăm şt(i)re tuturor
pentru patru posluşnici, oameni streini, ce ş-ar aducia rug(ă)toriul nostru popa Maftei de la
sfăntul schit din stănca Hotinului, unde iaste hramul Sfăntul Ioan Cărstitel. Dacă veţi vedea
carte Domniei Miali, iar voi toţi să aveţi a le da foarte bun(ă) pacia de toate dăril(e) şi
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angheriile, de căte ari eşi pre alţii în ţ(a)ra Domniei Mial(i), précum scrie şi la testementul
Domniei Miali, nimé întru nimică să nu-i învăluiască, ori de viţi înbla pre catastiv din visterie,
ori cu scrisoar(i), toţi să l(i) daţi bun(ă) pacia şi nici la visterie să nu-i puneţi în tablă, făr(ă) căt
ei să aibă a sluji la triabili acialui sfăntu schit. Şi acialor săhastri de acol(o) nici bucatiali
sfăntului schit şi acialor patru posluşnici nici să nu li tragă nici un dăbilari pentru alţii. Iar
cin(e) s-ari ispiti să li facă vré un val oricăt de puţin peste carte Domniei Miali, bin(e) să ştie
că unii ca aciia de mari certar(e) vor fi de la Domniia Mia. Într-altu chip n-a hi. Aciasta
scriem.
U À s(á), l({to) #zs@eï fev(ruarie) k$g.
+ Axintïe
Original, hârtie (31,3 × 19,5 cm). Pecetea mică, octogonală (cu stema ţării şi anul 1696),
aplicată în tuş roşu. Pe verso, însemnări arhivalice. Fig. 3 a, 3 b.

4.
Iaşi, 1708 (7216) mai 1
& Íò Mihai R]kovi‘] voevoda, B(o)jïeü m(i)l(o)stïü g(o)sp(o)dar]
Zemli Mòldavskoi. Adecă Domniia Mea am dat şi am înnoit şi am întărit sfintei
m(ă)n(ă)stiorii ce iaste în ţărmuré Nistrului, undia iastia hramul a Sfăntului Ioan
Botiadzătoriul. Iată că Domniia Mea m-am milostivit şi am ertat sfintei m(ă)n(ă)st(i)rii aciia
8 posluşnici, oameni streini, ca să fie în pacé de toate dărili şi angheriile căte vor fi pré alţii
în ţ(a)ra Domniei Miali, nimé întru nimică să nu-i învăluiascî, nici bucatialé lor pentru alţii
să nu s(ă) trag(ă), numai ei să fie de posluşanie sfintei m(ă)n(ă)st(i)rii.
Aşijdiari să fie în pacé sf(â)nta m(ă)n(ă)st(i)ré de gorştin(a) de oi şi de desiatin(a)
de stupi şi de gorştin(a) de mascuri, după obicei, précum sintu şi alté sf(i)nte m(ă)n(ă)st(i)ri.
Pentru acéia, dumneavoastrî boiari şi alţi slujitori carii veţi înbla cu toate slujbel(i)
a Domniei Miali la ţinutul Hotinului, dacă veţi vedea carte Domniei Miali, nimé întru nimic
să nu-i învăluiţi, nici bucatiali sfintei m(ă)n(ă)st(i)rii sau a posluşnicilor lor să nu s(e) ia
pentru alţii, că cin(e) s-ari ispiti a le face val peste carte Domniei Melé /frază neterminată/.
Aşijderili m-am milostivit Domniia Mia şi am miluit sf(ân)ta m(ă)n(ă)st(i)ria
aciasta cu toatî dejma din păine de pe locul domnescu a târgului nostru a Hotinului, ca să
aibî a o lua de acmu înnainte, pré tot anul, rug(ă)torii noştri, călugăraşi carii vor fi
petrécători la aciastî sf(â)ntî m(ă)n(ă)st(i)ré, ca să l(e) fie lor de hran(ă), căci am socotit
Domniia Mea pentru lipsa sfintei m(ă)n(ă)st(i)rii, fiindu scăpatî din toate şi nici loc de
hran(ă) sau moşii neavându, am miluit cu acia dijmî, cu toatî, însă osebit de préoţi şi de
înblători şi de alţi sluj(i)tori carii vor fi avându cărţi domneşti legate cu testementu după
obicei. Aciia cu cărţili domneşti nu vor da, précum n-au dat nici păn(ă) acmu, iară alţii toţi
să aibă a da dejmă dup(ă) obicei, precum scriem mai sus.
Iară rugătorii noştri călugăraşi să aibă a ruga pré milostivul D(u)mn(e)dzău pentru
a noastră s(ă)n(ă)tate şi domniia delungatî şi pentru uşurinţa şi ertarea păcatélor noastré şi a
părinţilor noştri. Şi să aibî a ne pomeni la sfăntul şi maril(e) poménic a sfintialor lit(u)rghii.
Pentru acéia, şi după a noastrî viaţă şi domniia, pré caril(e) va milui Domnul
D(u)mn(e)dzău cu domniia ţărîi noastre, a Moldovei, ori dintru fiii noştri, sau dintr-altu
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neaam, poftim ca să nu surpe a noastrî m(i)lî şi întăritur(ă), ce mai vărtos să aibî a da şi a
înnoi şi a întâri sf(i)ntiale m(ă)n(ă)st(i)ri şi rugătorii săi, călugării, ca să le rămăia vécinică
pomianiria.
Pentru acéia altul nimé să n-aibă a să amesteca pr{d(á) sim(á) listom(á)
g(os)p(o)dstva m\.
Noi, Mihail Răcoviţă voevod <m. p.>.
U À s(á), v(]) l({)tò #zs@yï mai a$
ftoragò g(os)p(o)dstva.
+ Ax(i)ntïe urikar
Original, hârtie (43,5 × 29,5 cm). Semnătura domnului şi pecetea mică, octogonală (cu
stema ţării şi anul 1703), aplicată în tuş roşu. Pe verso, însemnări arhivalice. Fig. 4 a, 4 b.

5.
Iaşi, 1710 (7218) iulie 12
& Íò Nikolae Alexandru voevoda, B(o)jïeü m(i)l(o)stïü g(o)sp(o)dar]
Zemli Mòldavskoi. Adecî Domniia Mea m-am milostivit şi am dat şi am întârit sfintei
mănăstirii ce iaste în ţermurili Nistrului, undia ias(te) hramul Sfântului Ioan Botedzătoriul, am
ertat aceştii sfintei mănăstiri 8 posluşnici, să fie oameni streini, ca să fie în pace de toate dărili
un an, iar după ce să va plini cisla cărţii, vor veni la Domniia Mea de-i vom tocmi cu rupta la
visterie neputinţa lor, ca să poată sluji şi sfintei mănăstiri. Şi acei bani vor da pe ciferturi, iar
cu altî ţarî la nemicî nu vor fi amestecaţi, nici bucatiali lor pentru alţii nimé nu-i va tragia.
Aşijdiar(ea) să fie în pace sfânta mănăstiri de gorştin(ă) de oi şi de desiatin(ă) de
stupi şi de gorştină de mascuri. Aşijderea m-am milostivit Domniia Mea şi am miluit sfânta
mănăstirea aceasta cu toatî dejma de păine de pe locul domnescu ce iaste a târgului nostru,
a Hotinului, ca să aibî a lua pré tot anul rugătorii noştri, călugăraşi carii vor fi petriacători la
aciastî sfântă mănăstiré, ca să le fie lor de hrană, căci am socotit Domniia Mea pentru lipsa
sfintei mănăstirii, fiindu scăpată din toate şi nice loc de hranî sau moşii neavându, am miluit
cu acea dijmî, cu toatî, précum îi scriu cărţile şi de la alţi domni ci-au fostu mainte de noi,
însă osebit de préoţi şi de înblători şi de alţi slujtori carii vor fi avându cărţi domneşti legate
cu testamentu după obicéiu, aciia cu cărţile domneşti n-or da, précum n-au dat nice păn(ă)
acmu, iar alţii toţi să aibî a da dejma după obicei, pe cumu scriem mai sus. Iarî rugătorii
noştri călugăraşi să aibă a ruga pré milostivul Dumnedzău pentru a noastră s(ă)n(ă)tate şi
domniia delungatî şi să aibă a ne pomeni la sfântul jrătăvnic la sfintele liturghii.
Pentru acéia, şi după a noastrî viaţă şi domniia, pe carili va milui Dumnidzău cu
domniia ţărâi noastre, a Moldovei, poftim ca să nu surpe a noastrî milî şi întăritură, ce mai
vărtos să aibî a da şi a întâri sfintiali m(ă)n(ă)st(i)ri pentru a sa viacinica pomianirea. Şi
altul să nu sî amestiaci pr{d(á) sim(á) listom(á) g(os)p(o)dstva mi.
Noi, Nicolae voevoda <m. p.>.
Ú À s(á), l({)t(o) #zs@iï üli v$ï.
+ Axintïe urikari
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Original, hârtie (43 × 28,6 cm). Semnătura domnului şi pecetea mică, octogonală (cu stema
ţării), aplicată în tuş roşu. Pe verso, însemnări arhivalice. Fig. 5 a, 5 b.

6.
Hotin, 1713 (7222) octombrie 26
& Iò Nikolae Alexandru voevoda, B(o)j(ïeü) m(i)l(o)st(ïu)
g(o)sp(o)dar] Zemli Moldavskoi. Adecă Domniia Mea m-am milostivit şi am dat şi
am întărit sfintei m(ă)n(ă)stiri den ţărmurile Nestrului, de lăngă Hotin, unde iaste hramul a
Sf(â)ntului Ioan Botedzătoriul Naştere, pentru un preot şi un diiacon şi un ţărcovnic ce-ş(i)
va afla rugătoriul nostru, părintele Matthei egumănul, pentru paza sf(i)ntei besérici, de la
Domniia Mea să fie în pace şi în scutială şi să fie ertat de dajde înpărătească şi de toate
dările şi angăriile căte ari eşi pre alţii în ţ(a)ra Domniei Méle, numai să fie de paza sf(i)ntei
besérici şi a ruga D(u)mn(e)dzău pentru spaseniia noastră.
Aşijderea Domnie Mea m-am milostivit şi am ertat sfintei besérici 10 oameni
streini ce ar [a]vea de posluşanie şi de slujbă să fie în pace de toate dările căte ar fi pre alţii
în ţ(a)ra Domniei Méle.
Pentru acéia, dumneavoastră, boiari şi sluj(i)tori ce veţi înbla ori cu ce feliu de
slujbe la acestu ţinut, dacă veţi vedea cartia Domniei Méle, să aveţi a da bună pace
preotului şi diaconului şi ţircovnicului şi acelor 10 posluşnici, oameni streini, nice un val să
nu le faceţi, nice bucatele lor pentru alţii să nu să tragă. Aşijdirea şi voi, olăcari şi
podvodari, să le daţi pace de cai de olac şi de cară de podvoadă, că cine să va ispiti a le face
val peste cartea Domniei Méle, acela va fi de certare de la Domniia M(ea). Într-altu chip nu
va fi.
Noi, Nicolae voevoda <m. p.>.
U Hotin(á), l({to) #zs@kv òk(tomvrie) k$y.
Original, hârtie (31,6 × 20,5 cm). Semnătura domnului şi pecetea mică, octogonală (cu
stema ţării), aplicată în tuş roşu. Pe verso, însemnări arhivalice. Fig. 6 a, 6 b.

7.
Hotin, 1713 (7222) octombrie 26
& Iò Nikolae Alexandru voevoda, B(o)j(ïeü) m(i)l(o)st(ïu)
g(o)sp(o)dar] Zemli Moldavskoi. Dat-am cartea Domniei Méle rugătoriului nostru,
părintelui Mathei, egumenul de la m(ă)n(ă)stio(a)ra de lăngă Hotin, den ţărmurile Nistrului,
să aibă a-ş(i) chema şi a-ş(i) strănge oamini streini dintr-alte ţări, pănă la 10 oamini. Şi dacă
vor vini şi să vor aşedza, nu vor fi amestecaţi cu altă ţară nice la un fialiu de danie, ce să vor
tocmi cu rupta, de om căte 3 ug(hi) într-un an, însă aceşti bani vor da pe patru civerturi, căte
15 pol la civertu. Şi cine vor avea stupi şi oi vor da den dzéce bucate 1 leu la vrémea
desétinii de stupi şi la vrémea gorştinii de oi, iar la altă nu vor da, nice-i va scoate nime den
tocmala aciasta.
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Pentru acéia scriem la boiari şi la sluj(i)tori carii veţi înbla cu slujbe la acestu ţinut,
dacă veţi vedea cartea Domniei Méle, iar voi să aveţi a da bună pace acestor oameni unde le
va fi aşedzarea, nice un val să nu le faceţi, nice bucatele lor pentru alţii să nu să tragă, că
cine să va ispiti peste cartea Domniei Méle a le face val, acela va fi de certare de la
Domniia M(ea).
Într-alt chip nu va fi.
Noi, Nicolae voevoda <m. p.>.
U Hotin(á), l({to) #zs@kv òk(tomvrie) k$y.
Original, hârtie (31,8 × 20,5 cm). Semnătura domnului şi pecetea mică, octogonală (cu
stema ţării), aplicată în tuş roşu. Pe verso, însemnări arhivalice. Fig. 7 a, 7 b.

8.
1730 (7238) martie 30
Kalistru episkop(á) Rad(o)vskii
& Întru numele Tatălui şi a Fiiului şi a Sv(ă)ntului D(u)hă. Adică eu, şerbul
Domnului mieu I(isus)s H(risto)s, smeritul întru ieromonaşi Meletie, stareţul din schitul
Hotinului, unde este hramul Rojdestvo a Svăntului Ioan Botedzătoriul, care schit este
descălicat de răpeosatul Iancul Costin părcălab Hotinului mai înnainte luatului Cameniţăi
de la léşi şi pentru multe răscoale ce să făcea pre aceste locuri s-au pustiit şi peşteră ce era
făcută de Iancul Costin au cădzut, deci şi pre noi scoţăndu-ne Dumnedzău din robie care o
am tras pentru păcatele mele 28 de a(n)i şi agiungăndu la acesta loc, m-am apucat cu al
mieu prilej ce am avut, făr(ă) de nici un agiutor de la ctitor sau de la alţii, de am deşchis
acel schit şi beserică den temelie şi cu podobele ei, precum pe dennuntru aşé şi pe denafară,
cu chilii, cu dobitoace şi cu alte ce sănt trebuito(a)re unui schit, puindu tot prilejul şi şi
vertute la acel schit.
Deci, văzănd că însuş(i) întru mine nu mă voi pute ţănea fiindu întru slăbiciuné,
am socotit cu svatul a lui nostru precinstit părinte kir kir Calistru ep(i)skopá Radovskii şi
cu svatul a cinstiţ(i) boer(i) şi a altor oameni buni şi am închinatu acel de mai sus pomenit
schit Sv(i)ntei Mănăstirii Putnii, care este zidită de răpăusatul Ştefan vodă Bunul şi
Bătrănul, ca să fie de la mine danie în veci, cu toate veniturile ce are de miluire de
luminaţ(i) domni care l(e) arată hrisovul a măriilor sal(e) şi cu moşioare ce arată zapisele de
cumpărături. Iar cine a vre să strice a noastră danie, cu unul ca acela voi ave giudecată la
înfricoşetul giudeţ a Domnului nostru I(isu)s H(risto)s, căci nu numai prilejul me-am pus,
ce însum(i) cu sănea ostenind pre căt me-au fost putére meşteşugului şi vărtutea am pierdut.
Aşijderea, după petreceria vieţei mele, şi rămăşiţele mele la aceeş(i) Sv(â)ntă
Mănăstirea Putna să rămăe, pentru uşurinţa păcatelor mele.
Şi pentru credinţă am iscălit şi alţii carii s-au tămplat tij au iscălit.
L{t(o) #zs@li mart(ie) l$.
Ieromonah Meletie stareţ ot schit Hotinului <m. p.>.
Ierei Vasili proegumen Hotinului m-am tămplat <m. p.>.
Ierei Ion ot Hotin m-am tămplat <m. p.>.
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Original, hârtie (33,1 × 21 cm), pătat, cu unele locuri greu lizibile. Pe verso, însemnări
arhivalice. Fig. 8 a, 8 b.

Les documents du Monastère «La Naissance de St. Jean Baptiste» de Hotin
(Résumé)

En 1764, encouragé et stimulé par Iacov Putneanul (ancien métropolite de
Moldavie, retiré à Putna après sa démission de 1760), l’archimandrite Vartolomei
Mazereanu eut l’initiative d’inventorié les documents que le monastère de Putna
avait accumulé à travers les siècles: des centaines de documents, datés à partir de
1393, concernant les biens de ce monastère. Une section à part dans ce grand
registre (conservé encore, de nos jours, dans la bibliothèque de Putna) fut
consacrée aux documents qui avaient appartenu à un petit monastère fondé vers
1663–1668 près de la forteresse de Hotin (Chocym, aujourd’hui en Ukraine), par
Iancu Costin, un des frères du grand chroniqueur Miron Costin et qui occupa un
certain laps de temps la fonction de burgrave de cette forteresse. Mazereanu
enregistra 11 documents, dont deux émis en 1668 et 1669 et neuf appartenant au
XVIIIe siècle. Ils furent inclus dans les anciennes archives de Putna suite au geste
de l’higoumène Meletie (Mélèce), qui mit le monastère de Hotin sous l’autorité de
Putna; à cette occasion, on y transféra les documents et les objets importants abrités
jusqu’alors à Hotin.
Inventoriés encore une fois par les autorités autrichiennes en 1785 (il n’y
avait que huit !), ces documents sont disparus dans des conditions obscures (mais
pas très difficiles à identifier); puis, en 1891, ils sont entrés dans les collections de
la Bibliothèque Publique Impériale (aujourd’hui la Bibliothèque Nationale) de St.
Petersbourg. Quoique leur existence dans ce dépôt soit signalée aux historiens
roumains depuis 1959, personne ne fit aucune démarche pour transcrire et publier
ces documents dans une des revues historiques de Roumanie. Prié par la Rédaction
de ces „Annales”, l’auteur a fait les investigations nécessaires et il rend maintenant
cet important service, à la fois à la science historique roumaine et à l’histoire du
Monastère de Putna.
Mots-clefs: monastère de Putna, monastère de Hotin, Vartolomei
Mazereanu, Bibliothèque Publique Impériale, St. Petersbourg.
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