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BISERICA DIN SATUL DOLHENI, JUDEŢUL VASLUI
Costin Clit
Cuvinte cheie: episcopul Inochenţie al Huşilor, biserica satului Dolheni,
parohia Idrici, boierul Ioan Gafencu, mare pitar.
Key words: lnochenţie bishop of Huşi, Dolheni village church, parish Idrici,
boyar Ioan Gafencu, great baker.
Abstract:

The church with " Adormirea Maicii Domnului " as parish day from village
Dolheni, ex county ofFălciu, today in district Vaslui, was thefoundation from wood of
baker Ioniţă Gafencu, hallowed at 1 november 1 775, with bishops Inochentie of Husi
blessing. In the regarding article we reproduce a part of this church past
accompanyed by unpublished documentsfrom 1 775-1823 period.
Dolheni este un fost sat situat în partea de Sud-Est a satului Idrici, din fostul
ţinut şi judeţ Fălciu. Din punct de vedere administrativ satul Dolheni a fost situat în:
ocolul Roşieşti ( 1 774), ocolul Crasna ( 1 803, 1 8 1 6, 1 820, 1 832, 1 833, 1 834, 1 838,
1 843, 1 844, 1 845, 1 846, 1 848, 1 854, 1 857), ocolul Bârladului ( 1 833), comuna
Dolheni ( 1 864, 1 865), comuna ldriciul sau ldrici ( 1 87 1 , 1 873, 1 889, 1 892, 1 908,1 925,
1 926, 1 932, 1 946), comuna Vutcani ( 1 929, 1 930), comunele Roşieşti şi Idrici ( 1 9 17),
comuna Roşieşti ( 1 876, 1 893, 1 896, 1 904, 1 9 1 2, 1 9 13, 1 93 1 , 1 939, 1 942, 1943, 1 950,
1 952, 1 954, 1 956, 1 965). La anul 1 968 este înglobat în satul ldriciul. În 1 859 şi 1 86 1
include hlizele Brăharul şi Hărmaneşti. 1
La sîarşitul secolului al XIX lea satul, situat pe coasta de Vest a dealului
Dolheni, era alcătuit din cătunele Dolheni de Jos şi Dolheni de Sus, aflate la o distanţă
de 500 de metri unul de altul şi număra 60 de familii cu 200 de suflete. 2
Satul Dolheni făcea parte la 1 93 8 din parohia Idrici, iar biserica cu hramul
"
"Adormirea Maicii Domnului, din zid, construită la 1 775 se afla în stare bună. Satul
număra 59 de familii cu 95 suflete. 3
Biserica cu hramul Adormirea Domnului din satul Dolheni a fost sfinţită la 1
noiembrie 1 775 cu blagoslovenia Episcopului lnochentie al Huşilor, aşa cum reiese
din pomelnicul întocmit de pitarul Ioan (loniţă) Gafencu. 4Biserica a fost construită din
lemn cu următoarea inscripţie săpată în lemn: " 1 775. 1 acastă sântă besărică în care
-

1 Tezaurul toponimie al României Moldova, voi. 1, Repertoriul istoric al unităţilor administrativ
teritoriale 1 772-1 988, Partea 1 , A. Unităţi simple (Localităţi şi moşii), A -0, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1 99 1 , p. 363, coloana 1.
2 George Ioan Lahovari, General C. 1. Brătianu, Grigore G. Tocilescu, Marele dicţionar geografic al
României, alcătuit şi prelucrat după dicţionarele parţiale pe judeţe, p. 1 68.
3 Anuarul Eparhiei Huşilor pe anul /938, Tipografia şi librăria George Cerchez, Huşi, 1 938, p . 85, poziţia
41.
4 Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale (D.A.N.l. C.) , Fond Episcopia Huşilor (F.E.H.), XXI V 1
48, Vezi Anexa.
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să censteşte şe 1 să prăznueşte (şt - cu caractere chirilice - N.A) pre sfântă adurmerea
sfentei născătoare de 1 Dumnzău ce sau făcut pe moşie Dolhene ot Fă/ce în dzilele pre
înălţatului Dmnul 1 Moldovei Gregare Ghica Vvd. La let. 1 775 Noem(b)re pren
osărdee şe cheltuiala robilor lui Dumne 1 zău Ioan Gafencu înpr(e)una cu soţul său
Ecaterina iar la 1 795 Noem. sa 1 u făcut pretvorul 1 cu clopotnita şi sau coperit cu
şendel şe beserica înpreună şe cu nepotu lor 1 Demetraşco Gaf(en)co spre pomenere
şe vecnica odehna 1 a sufletelor sale amen 1 " Redăm şi însemnarea referitoare la
catapeteasmă: măsura Catapetezmei 1 775 mai 6: ,. 13 palme de a meli şi 2 laturi de
"
mână lungul 4 palme de a mele şi un lat de mână /atu/". 5 În 1 922 pisania veche cu
litere chirilice se păstra la noua biserică restaurată din Dolheni de Sus. 6
Informaţii interesante sunt oferite şi de însemnarea de pe un Penticostar tipărit
la Bucureşti (725 1): ,.Acastă sfântă ci să chiamă Penticostar au fost a preotului

protopopou/ui Teodor Gafenco şi am cumpăratu eu Ion Gafenco căpitan pentru sfânta
besearecă ce am făcut în Dolheni, la ţinutul Fălciului la 1 775 Noembre 1 . sau început
bisărica; şi de so întâmpla so găsască sau so fure sau so e din loc cineva, am poftit
pre acest preot ce au iscălit mai la urmă să de blăstăm asupra acelor ce vor îndrăzni
a o mistui sau a o zălogi ... " . 7
Biserica amplasată în partea de Nord-Est, denumită Mănăstirea, a fost mutată
la 1 856 în satul Hăsnăşeni din Basarabia, potrivit unor surse. 8 Lista actelor privitoare
la judeţul Cabul, date Episcopiei Ruşilor în februarie 1 865 consemnează dosarul
intitulat ,,Despre strămutarea bisericii din satul Dolhenii Eparhia Huşu/ui în satul
Săratul, ţinut(ul) Cahulului". 9 Biserica din Dolheni a fost refăcută la 1 857. 1 0
Într-un Mineiu pe august, tipărit la Râmnic în 1 780 avem următoarea
însemnare: ,.Acest Mineiu fiind a frăţinimeu Alexandru Gafenco Iau dat sfintei bisărici

din Dolheni, ţinut Fălciului şi oricine şi cu orice chipuri de iconomie sar săli al
isterisi de la bisărică să rămâe în giudecata lui Dumnezău vecinic sufleteşte şi
trupeşte 1 806. Iunie 15. Ion Gafenco pitar", urmată pe o filă albă de o altă însemnare:
"1 787 Sept. 24. Poruncă administrativă pentru judeţul Teleormanului (pe aceiaşi
carte) Cinstiţi dumn. Ispravnici otjud. Teleorman, sănătate.
Am fost scris Dmv. ca pentru înlesnirea lăcuitorilor de a ne cumpăra und.
Ocaoa un zlot mai ales acum la această vreme, când nu este; am poftit pe dmlor
lăcuitorii creştini capanlâi; dă au dat soma pe jumătate, sau rânduit la giudeţii lor,
cari sau şi luat dă unii din Dmvoastră ispravnici de sau trimes pă la orânduitele
locuri, şi dmv. până acum naţi trimes bani dă ocă optuzăci parale şăptesprezece, după
cum vi sau scris; care acasta să cădea a o face dmv. în grabă spre mulţămită
neguţitorilor, arătându că acasta facere de bine ca a dmv. a mea este, ce dar până în
s

Gheorghe Ghibănescu, Ştiri despre Dolheni pe Idrici (acte, inscripţii şi notiţe) in Ioan Neculce, 1 924, p.
278.
6 Costin C1it, O descriere a parohiei ldrici din judeţul Fălciu (1921) in Jurnalul vasluian, Săptămânal de
informaţii, atitudine şi publicitate, 1 7-23 decembrie 1 999, nr. 307, p. 3.
7 Gheorghe Ghibănescu, op. cit. , p. 278.
8 George Ioan Lahovari, General C. 1. Brătianu, Grigore G. Tocilescu, op. cit. , p. 1 68.
9 Arhiva Episcopiei Ruşilor (A.E.H.), Fond Episcopia Huşilor (F.E.H.), dosar 72 1 1864, f. 1 02v, nr . 1 2 ,
Pachet 3 1 .
10
George Ioan Lahovari, General
C. 1. Brătianu, Grigore
G. Tocilescu, op. cit. , p. 1 68.
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trei, patru zile să trimiteţi dmv. bani cătră ... acastă şi fiţi sănătoşi 1 787 Sept 24.
Grigore Topliceanu. "
.. că netrimeţind apoi dmv. banii negreşit până întracest soroc veţi fi şi dmv.
certaţi în locul zapciilor, ce în ceia ce veţi lua această poroncă să căutaţi să urmaţi
după scrie poronca domnească; că nejăcând veţifi certa;i după cum scrii? mai sus. "
.. am fost scris dmv. mai în trecutele zile ca pentru lesnire lăcuitorilor de a
cumpara unt ocaoa eate un s1ot ,.. J J
Redăm şi însemnarea de pe un Ceasoslov, tipărit în 1 835 la Neamţ: "Acest
ceasoslov sau cumpărat de către mine iscălitul la anul 1841 Maiu 15 şi sau dat la
bisărica din satul Dolhenii. Vasile Strătilă sărdar" . 12
w

�

Într-o condică veche legată, scrisă între 1 763 - 1 790 (note economice), sunt
oferite informaţii despre neamul Gafencu, scrise de Ioan Gafencu:
"Niamul despre tată. Cârste Săcuianul ve/ paharnic la Petriceicu Vodă au

fostu strămoş lui Dumitraşco Gafenco, ce au fostu Dumitraşco Gafenco văr premari
cu Gheorghiţă Gafenco, ce au fost tată tatanimeu, iar lui Miron G.F. iau fostu
Dumitraşco tată; şi au fostu uricar la curte şi el şi Miron fiiu său, şi Dumitraşcu au
ţinut o fată a lui Rugină, iar Miron au fost nepot de văr primare lui Gheorghiţă
Gafenco, iar cu tatăl meu au fost al doile văr Miron Gafenco, iar eu Ion Gafenco sin
Theodor Gafencu sânt lui Miron Gafencu nepot de al doile văr, iar cu feciorii lui
Miron sântem al treile veri.
- Niam di pe mam(ă) al nostru, dup(ă) cum niau arătat buna.

Mariia cau ţinuto Alexandru Petcu. Acasta Marie au fost sor cu tatu au cu
mama pitarului Toader Răşcan care acasta Marie au fostu mumă bunii Ioanii, cau
tinuto Toader Gruian, care Toader au fostu şi vornic la Câmpulung şi căpitan la
Coţiman, iar muma noastră Ştefana e al doile văr cu Costandin Râşcan, iar eu 1oniţă
sin Gafenco sânt dmisale Spatar Constandin Râşcan i fratelui dumisale nepot de a
doa var(ă) iarfeorii dumisale sânt al treile văr. " 1 3
Potrivit unor opinii ,,strămoşul acestei familii ar fi boierul moldovean,
ucrainian de baştină, Agafenco"care 1-a însoţit pe domnitorul Ştefan Petriceico ( 1 0/20

august 1 672-noiembrie 1 673 ; februarie 1 674) în 1 674, odată cu retragerea în Polonia.
Miron Gafenco a plecat în Rusia după înfrângerea de la Stănileşti din 1 7 1 1 . 1 4 Miron
Gafencu se regăseşte în genealogia familiilor din Moldova plecate în Rusia cu ţarul
Petru cel Mare, publicată de Bantâş Camenschi în cartea lui Bayer. 1 5În Basarabia
primul Gafenco cunoscut a fost slugerul Iordache ( 1 773-1 824), vameş în ţinutul
Soroca, cumpără moşia Bratuşeni. În 1 82 1 trăia la Soroca, fiind căsătorit cu Elana,
fiica pitarului Chiriac Leonard. A avut două soţii. Ecaterina, cu care are pe Constantin,

11

Gheorghe Ghibănescu, op. cit. , p. 280.
12 /bidem.
13 Ibidem.
14 Gheorghe Bezviconi, Boierii Gafenco, în Din trecutul nostro, Revistă istorică dedicată
memoriei mult
regretatei Sofia Bezveconnaia, Tipografia Uniunii Clericilor Ortodocşi din Basarabia, Chişinău, nr. 2,
decembrie 1933, p. l .
1 5 Ştefan Ciobanu, Dimitrie Cantemir în Rusia, în Analele Academiei Române,
Memoriile Secţinii
Literare, Seria III, tomul II, Editura
Cultura
Naţională,
Bucureşti,
1925,
p.
387.
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Neculai şi Alexandru, iar cu Elena pe Vasile şi Grigore. Şi-a găsit obştescu sfârşit la
Chişinău. 1 6

La rândul său Costandin Sion notează: ,.Moldovan, peste 1 00 ani de când este
rădicat la boierie; dar aceşti ce acum sânt boieri şi se numesc Gafencu sânt feciori de
preot şi din alte stări" . 17
Clucerul Matei Costachi solicită domnului în septembrie

1 792 însărcinarea

ispravnicului ţinutului Fălciu şi a pitarului Ioniţă Gafencu pentru efectuarea de
cercetări în legătură cu împresurarea părţilor sale de moşii de către răzeşi. 1 8

1 836 un număr de 47 de locuitori, iar
1 840 întâlnim 46 de locuitori, deserviţi de preoţii

Satul Dolheni (ocolul Crasna) avea la

biserica era slujită de doi preoţi. 1 9La

loniţă sân Bălaur şi Gheorghe sân Dima Bulgar.20
La

1 849 sunt atestaţi 34 de locuitori, în satul Tâlhăreşti 22 de locuitori,

biserica fiind deservită de preotul Ioniţă Balaur.21

În

anul

1 855 Pavel Balaur, fiu de preot, în vârstă de 16 ani, urma cursurile
1 0 aprilie

Şcolii catehetice din oraşul Huşi.22Se păstrează suplica lui Pavel Balaur din

1 86 1 , dascăl la biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din satul Dolheni,

ocolul Crasna, din care reiese funcţionarea în această calitate de doi ani şi jumătate,
fără carte de dăscălie, pe care o solicită cu acest prilej de la Episcopie. Prin mărturia

locuitorilor şi a judeţului din

8 aprilie 1 86 1 , Pavel sân preotului Ioniţă Balaur este

cerut cântăreţ bisericesc în locul defunctului dascăl Ion Strătilă. 23

1 865 ne oferă următoarele informaţii despre
92 de familii, biserica în stare
bună, deservită de preotul Ioniţă Balaur, hirotonit la 1 2 februarie 1 830, ajutat de
cântăreţii Pavel Balaur, cu carte din 1 2 aprilie 1 86 1 şi Vasile Balaur, cu carte din 1 2
septembrie 1 845. 24
La 1 878 sunt atestaţi preotul Ioniţă Balaur şi cântăreţul Vasile Balaur. 2 5
Un tablou statistic realizat în anul

satul Dolheni, ocolul Crasna: proprietatea răzeşilor,

16 Gheorghe Bezviconi, op. cit. , p.2.
17 Costandin Sion, Arhondologia Moldovei Amintiri şi note contimporane Boierii Moldoveni, Text ales şi
stabilit, glosar şi indice de Rodica Rotaru, Prefaţă de Mircea Anghelescu, Postfaţă, note şi comentarii de
Ştefan Gorovei, Editura Minerva, Bucureşti, 1 973, p.60.
18
Elena Lungu, Acte vutcănene, în Vutcani, Revistă pentru identitate editată de Muzeul Sătesc Vutcani,
nr. 5, ianuarie 20 1 1 , p. 19, nr. 12.
19 Costin Clit, O vidomostie ecleziastică din 1836 privitoare la ţinutul istoric al Fălciului, în Lohanul,
Revistă cultural-ştiinţifică, Anul IV, nr. 5 ( 1 5), decembrie 201 O, p. 19.
20
Idem, O vidomostie inedită cu slujitorii bisericilor din judeţul Fălciu la 1840, O vidomostie inedită cu
slujitorii bisericilor din judeţul Fălciu la 1840 în Elanul, Revistă editată de Asociaţia Culturală
"
"Academia Rurală Elanul şi Şcoala "Mihai Ioan Botez" din Giurcani, corn. Găgeşti, jud. Vaslui, nr. 35,
ianuarie 2005, p. 4.
2 1 ldem, O catagrafie ecleziastică din 1849 pricitoare la ţinutul Fălciu, în Lohanul, Revistă cultural
ştiinţifică, Anul IV, nr. 5 ( 1 5), decembrie 2 0 1 0, p. 2 1 .
22
A.E.H., F.E.H., dosar 21 1 1853, f. 20, Pachet 5.
23 Idem, dosar 68 1 1860 - 1861, f. 82-83.
24 Costin Clit, Date statistice inedite ale parohiilor judeţului Fălciu din anii 1865, 1878, 1895, în Cronica
Ef' iscopiei Huşilors, VI, 2000, p. 2 1 1 , m. 32.
2
Ibidem, p. 2 17, nr. 43.
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Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Dolheni era sluj ită la
1 880 de preotul Ioan Balaur şi cântăreţul bisericesc V. Balaur.26
In 1 895 satul Dolheni era inclus în parohia ldrici, formată la 1 894. Bisericile
Sfinţii Voievozi, Sfăntul Nicolae şi Adormirea Maicii Domnului, ultima din Dolheni,
sunt deservite de: preotul paroh Alexandru Lefter, diaconul Petru Arhire, cântăreţii Ion
Plesminte şi Grigore Plesminte.27
Parohia Idrici era compusă la 1 92 1 din satele Idrici, Dolheni de Sus, Dolheni
de Jos (comuna Roşieşti), Tâlhăreşti, Rediu şi Gura Albeşti (comuna Albeşti).

Ion Gafencu (?) fost mare pitar întocmeşte din
memorie pomelnicul ctitorilor bisericii din Dolheni.
- 1775 noiembrie 16.

-

Pome lnicul ctitorilor bisericii ot Dolheni în care au început a s(e) sluj i Sfânta
Liturg(h)ii din 1 775 no(e)m(brie) 1 , prin blagoslovenia Preosfinţii sale Episcopului
Huş(i) c(h)ir Inoc(h)entii în al doile(a) domnii a mării sale Grigorii G(h)ica vod(ă).
Vii
Ioan
Catrina
Costandin
Maria
Alecsandru
Safta
Parasc(h)iva
Durnitrac(h)e
Nastasia
mort (altă
grafie)
Daniil
Catrina
�i tot neamul lor
Vasile
Sămioan
Neculai
şi tot neamul lor
Il(e)ana cu fii săi
Ioan
Neculai

26

Morti
Erei Teodor
Irina monahia
Vasile i Maria
Poliţii
Zoiţa
Stavă.r
Il inca
Andrii
Constandin
V asile monah
Acsinia
Costandin
Tudurac(h)e
Catrina
Aniţa
G(h)eorg(h)iţi
Ana
Uliana
G(h)eorg(h)i
Meleti monah
G(h)eorg(h)i
G(h)eorg(h)i
Toader
Ana monahia
Erei Dumitru
Maria
Vasile
şi tot neamul lor

Morţi
Irirnia
Apostul
Ştefan
lordac(h)e
Gavril
Acsănia
Timofti
Enac(h)i
Doc(h)iţa
Grigorii
G(h)inia
Neculai
Costandin
Pricopii
Vasile
Anuşca
Negrita
Măria
C(h)irila
Simioan
Savina
Măricuţa
Angeluţa
Cărstina
Măria
C(h)irila
Măranda
Tofana
Grigoraş
şi tot neamul

Morţi
Ioan
Il inca
Dimian
Ştefan
Sava
Apostu
loniţi
Gavril
Alecsandru
Maria
Şi tot neamul lor
Anastasia

A .E. H. , F .E.H. , dosar 54 1 1880, f. 27v; Costin Clit, Slujitorii bisericilor din judeţul Fălciu la 1880, în
Elanu
l", m. 6 1 , martie 2007, p. 1 3 .
"
27
Costin Clit, Date statistice inedite ale parohii/ar judeţului Fălciu din anii 1865, 1878, 1895, p . 22 1 , m.
37.
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D.A.N.I. C. , F.E.H., XXIV 1 48, Original, filigran.
- 1802 mai 20. Ctitorii bisericii din Dolheni dăruiesc ctitoriei lor mai multe
lucruri arătate în listă, precum şi scrisorile moşiilor Dolheni, Andrieşti şi Hărmăneşti.
-

Către cleronoama no(a)stră
Sfânta biserică
lzvod de acele ce s-au aferosit de noi Sfintei lui Dumnăzău bisărici ci din mila
lui Dumnăzău prin sârguinţa şi c(h)eltuiala no(a)stră s-au făcut pe moşia no(a)stră
Dolhenii, undi fiindu-ne şi aşezare în care să cinsteşti şi să prăznueşti pre Sfânta
Adormire a Pre(a) Curatei Fecioarei Maicei Dum(ne)zăului nostru l(i)s(us) Hris(tos)
după cum în gios sănt arătate.
1 802 mai 20
2: Rânduri veşminti, îns(ă) un stihar cit de Ceslun, un felon de căftanu .....
mele, alt stihar de materii moscecească, altt felon de germesut albastru cu floricele
albe, năracliţele mătas(e)
1 : Antimis căptuşit cu sandal verdi
2 : Aşternuturi pre Sfântul Prestol îns(ă) unul de mătas(e), altul de pănzi:
Sfintele Vas(e) de cositor toate înpreun(ă) cu toate procoveţele de mătas(e) şi
văzduhuri tot mătas(e)
2: (E)pitrahire mătas(e)
1 : Un Aer pe bogacu făcut
1 : Catapeteazmă pe pânză făcut, iar raspetia pe lemni
4: icoane cu scaunele lor cu polele lor pe lemnă făcute în biserică
4: icoani pe lernnă făr scaune în tinda bisericii f'ar(ă) poale
3 : Perdele la dveri, 2 Krăşin, 1 materii mosc(h)ice(a)scă
1 : lcoan(ă) cu toate praznicile înpărăteşti pe tretapod
2: Cadelniţe îns(ă) una tumbac alta alam(ă)
1 : C(h)ivot
1 : Tot tumbac candelei de la răspetii
8: Sfeşnice cu 2 mai mici îs 5 cu cu her alb
1 : Sîanta Cruce ferecată cu argint
1 : Sfeşnicu alamă la Sfântul Pristol
H Păreţi a stranelor
48 Adecă patruzece şi opt bez Sfintele Vase i procoveţele şi catapeteazma cu
raspetia ei
7220 let lvangelii din Iaş(i)
7277 lei Liturg(h)ii de bucureşti şi alt(ă) Liturg(h)ii de Iaşi
725 1 let Pinticostaruli de Bucureşti
7290 let Triodului ot tam
1 766 let Mineiului de Rârnnic
1 747 let Apostolului de Râmnic
1 746 let Octoihului de Bucureşti
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7272 let Ceaslovului din laşi şi alt Ceaslov de Bucureşti ce-am cumpărat:
1 784, pe care îl am în casă
7234 let Pătimirul al Sfintelor Patimi pân sara in zioa Paştilor din Ţara
Românească
1 756 let Pisaltire de Bucureşti
7250 let Minaetului de Ţara Românească
1 2 Adecă dousprezece cărţi
<ss> Ecaterina post.

<ss>

Arătare de toate scrisorile moşiilor cu veleturile lor ce am afierosi t no1
pomenitii Sfintei biserici care in gios să arată
Veleturi
7005 Ispisocu(l) sârbesc de la Ştefan Vod(ă) cu suretul lui pe moşia
Dolhenii
7269 Mărturiia lui G(h)eorg(h)i Şuverdan pentru Dolheni: genar
7268 Carte de giudecată de la răpousatu(l) şitrar Vasile Adam pentru
Dolheni cu Şuverdan: mai
7269: 2: Mărturie de giudecată în una numai de la răpousatu(l) Vasile Adam
iar alt(a) şi de la răpousatu(l) lordac(h)e Costac(h)e pah(arnicul) pentru Dolheni cu
ldricenii: dec( em)v(rie) şi genar.
7269: Carte de giudecată de la răpăusatu(l) Ioan Bogdan vei logofăt pentru
Dolheni cu ldricenii: mai 7259 :
725 8 : 2: Cărţi gos(po)d de stăpânire(a) moşiilor p e Idrici: iun(ie) ş i iul(ie).
1 777: Carte gos(po)d de poroncă cătră răpăusatul Episcop Enoc(h)entie şi
cătră ispravnic pentru Dolheni: genar: cu Enac(h)e Teacă.
1 778: Mărturii de giudecat(ă) pentru Dolheni cu Idriceni: iun(ie).
1 776: Mărturii de giudecată pentru Dolheni tij cu ei de la răpăusatu(l)
Episcop, Niculci isprav(nic): mai.
7284: Zapisul lui Costandin ldriceanu de vânzare(a) casei şi a livezii din
Dolheni: mai.
1 776: Mărturia de giudecat(ă) cu Ţipleştii de la med(elnicerul) Neculce: mai
1 776: Carte gospod. ce întăreşte giudecata med(elnicerului) Neculce.â:
iuli(e)
1 78 1 : O insămnare de la dumn(ealui) pah( amicul) Grigoraş Costac(h)e după
cum s-au pus p(i)etre hotar(e) alocuri: săpt(embrie).
1 790: O voinicii( e) de la isprăvnicia Fălciu cu care au inplinit dijma ce
luas(e) oamenii de Năreşti de pe Dolheni: săpt(embrie).
1 779: Mărturii de giudecată pentru Dolheni cu răzăşii de Bribeşti de Năreşti
de la dumn(ealu)i pah(arnicul) Grigoraş Costac(h)e i Ioan Gordu vomic de poartă:
av(gust).
1 796: O danii a unei livezi ce au dat besericii Enac(h)e Teacă: genar.
1 773 : Mărturii de giudecată pentru Dolheni cu Enac(h)e Teacă: mart(ie).
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19
Adecă nousprezece bez sureturile a Dolhenilor numai păn(ă) acum.
1 802 O danii pe parte(a) din moşii din Dolheni a lui Timoftii Bragu.. mazil.
1 802: Un zapis pe parte(a) din moşia Dolhenii a lui Cărălaş cari au vându-ta
bisericii şi au mai dat danii ginerele lui Cărălaş.
20
Adec(ă) douăzeci şi una bez sureturi.
<ss> Ecaterina post.

<ss>

1 776: O mărturii de la câţiva oameni pentru vânzare ce făcus(e) Vasile ţiple în
Andrieşti: iun(ie).
1 779: Mărturii de soma stânjenitor ce ni s-au venit în parte(a) no(a)stră de
baştin(ă) în Andrieşti de la dumn(ealui) pah(amicul) Grigoraş Costac(h)e i Ioan Gordu
vor(ni)c de poartă: noem(brie ).
1 779: Un izvod de soma stânjenitor ce s-au venit atunci răzeşilor care nu s-au
dat la mâna lor fiind că n-au întors nici unul c(h)eltuiala la ... o giudecat cum nici
acum la măsuratul moşiilor măcar că . . . pe urmă am cumpărat de la câţiva răzăşi
părţile lor dintacest izvod după cum arată zapisele de cumpărătur(ă): noem(brie).
1 779: Două cărţi gospod. de la domnul Costandin Muruz Vod(ă).
1 78 1 : Carte gospod. tot de la pomenitul domn Muruz de poruncă .
1 776: Mărturii a câţiva oameni pentru iazul vec(h)i alt(a) a morii ce au fost pe
Andrieşti.
1 796: Carte gospod. poruncitoare cătră dumnialor ispravnicii Fălciului ca s(ă)
cerceteze: iul(ie): pricina de moşii ce au înpresurat dumn(ealui) pah(amicul) Matei.
1 796: Mărturia cercetării ce s-au făcut din poronca pomenit(ă): săpt(embrie).
1 796: 4: Răv. De jaloba ce i-am făcut pentru dum(nealui) pah(amicul) Matei
Costac(h)i: iuli(e) i oct(ombrie) i noem(brie).
1 798: 2: Răv. De acieş jalob(ă) iun(ie) dup(ă) care fiind scoş(i) la luminatul
Divan înainte(a) veliţilor boeri au cerşut dumn(ealu)i pah(amicul) înainte( a) Divanului
ca la stare(a) locului să s(e) cercetezi alegând pe dumn(ealui) spăt(arul) Gavril
Conac(h)e cu sprinterimi să-I ducă cu a dumisale c(h)eltuială la stare(a) locului şi
pă(nă) acum nu I-au şi adus.
1 797: Carte gospod. cătră dum(nea)lui spăt(arul) Gavril Conac(h)e i
dum(nealu)i cămi(narul) Argiri Cuza ca s(ă) m(e)argă la stare(a) locului şi păn(ă)
acum dumnealui pah(amicul) Matei n-au voit a aduce pe dumn(ealu)i spăt(arul):
mart(ie).
1 798: Carte gospod. al doile(a) tot cătră acei cinstiţi boeri şi tot pentru
pomenita pricn(ă) cu dum(nealu)i pah(amicul) Matei şi nici de al doile(a) n-au vrut să
aduc(ă) pe dum(nealu)i spăt(arul) iar dum(nealu)i cămi(narul) Argiri Cuza făr(ă)
dum(nealu)i spăt(arul) n-au voit a veni fiind despre parte(a) me(a) cerşut: iuni(e) 1 9 .
1 797: Carte(a) Preosfinţii sale părintelui Mitropolitu(l) Moldovei Kirio Kir
Iacov asupra aceştii pricini c(e)-i iar cu dum(nealu)i pah(amicul) Matei Costac(h)i:
mai 6.
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1 796: Izvod de dijmă ce au luat dum(nealu)i pah(arnicul) de pe moşia ce au
înpresurat făcut de rânduitul cercetător şi de atunci şi până acum tot dumnealui au
dejmuit.
26:
Adică douăzeci şi şese bez sureturi
Veleturi
1 799 Învoiala ce au mai cerşut dum(nealu)i pah(amicul) Matei Costac(h)i
înainte(a) Preosfinţii sale părintelui Episcopul Huş(i) Kirio Kir G(h)erasim ca să
prim(e)ască ... să aducă pe Preosfinţie sa la stare(a) locului şi dup(ă) cum a găsi cu
dreptate ce(a) iubitoare de Dumnăzău aşa să ne primim amândouă păqile şi aceasta am
priimit şi am făcut înscris învoial(ă) în care am iscălit amândouă părţile şi am dat-o la
mâna Preosfinţii sale luînd de la dum(nealu)i pah(amicul) Matei cuvânt să purceced să
viu acas(ă) că şi dum(nea)lui va purcede a dooa zi cu părintele şi a veni la Roşieci şi s
a urma dup(ă) învoial(ă). Eu am aştepta(t) atunci să vii şi n-au venit şi am şi aşteptat şi
păn(ă) la anul 1 802 apr(ilie) şi văzând că nu voeşte dum(nealu)i a aduce pe părintele
am cerşut de la preosfinţia sa acea învoial(ă) şi mi-am strica iscălitura dup(ă) doi ani şi
giumătate ce trecus(e) încredinţându-mi că nu voeşti a aduci pe părintele ce nu şi voi
şti am mă prelungi dup(ă) cum ş(i)-au prelungit şi cu aducer(a) domni(i) sale
vomicului Gavril Conac(h)e.
<ss>
<ss> Ecaterina post.
Scrisori pe moşia Hărmăneştii afierosite bisericii
7 1 98: Zapisul lui Grigori Nohit de cumpărătur(ă) şi a f(r)ăţâne său lui
Costandin: mai.
1 780: Mărturii a strănepoţilor lui Grigori Nofit: săpt(embrie) i o ţidul(ă) de
vânzare venitului moşiilor de la Neculai i Grigoraş strănepoţii lui Nohit preutului
Dumitru Ţi .. ... de-i a lor preutul.
1 779: Mărturii de giudecat(ă) cu Jdricenii de la dum(nealu)i pah(arnicul)
Grigoraş Costac(h)i: iuni(e)
1 78 1 : Carte de giudecată tij cu ... de la răpăusatul Ioan Canta vei logofăt i
Lupul Costac(h)i vei vomic: av(gust).
1 779: Carte gospod: poruncitoare: mart(ie).
1780: Alt(ă) carte poruncitoare.
1 794: 2: Căqi gospod. poruncitoare: iuli(e) i av(gust).
1 794: Mărturii de la dum(nealu)i banu(l) Iordac(h)e Lambrino i dum(nealu)i
pah(arnicul) Grigoraş Costac(h)i: noem(brie).
7 1 50: Hotarnica moşii Hărmăneşti cu suretul ei: fevr(uarie ).
1 794: O hartă de toate moşiile no(a)stre pe Idrici iscălit(ă) de dum(nealu)i
banu(l) Lambrino i dum(nealu)i pah(arnicul) Grigoraş Costac(h)i: noem(brie).
72 1 9: Carte gospod. de la fericitul necolai Vod(ă): săpt(embrie).
1 795: Anafuraoa de la domnul Mihai Vod(ă) pentru giudecata ce-am avut cu
ldriceni:
fev(ruarie).
i o scrisoare de la fericitul Episcopul Enoc(h)entie ce scrii cătră dum(nealu)i
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pah(amicul) Grigoraş Costac(h)i pentru Idriceni.
15
Adică cinsprezece bez sureturi
<ss> Ecaterina post.

<ss>

Zapise de cumpărătur(a) părţilor de moşii care iarăş(i) le-am afi(e)rosit Sfmtei
pomenite biserici ot Dolheni
Veleturi
Zapisul pe moşia Ţuvliceştii a lui Grigore Nohot: mai.
Zapisul strănepoţilor lui Grigore Nohit care încredinţ(e)azi toate
părţile lor de moşii vândute i dăruite bisericii ot Dolheni: mai.
1 779 Zapisul Şălăreştilor ot Băseşti cu care încredinţază toate părţile lor de
moşii vândute şi danii aceştii biserici: no(em)v(rie).
1785: Zapisul Saftei sân preutul(ui) G(h)eorg(h)ii sân Abăger i a fraţilor lui
cu care încredinţază că au vândut toate părţile lor de moşii acieşi biserici.
1 793: Zapisul Saftei sân preutul(ui) Dumitru cu care încredinţ(e)az(ă) c-au
vândut toate părţile ei de moşii aceştii biserici: mai.

7 1 90
1 779

1 780:
1 784:

2: Zapis(e) de la Toader Mogâlde(a) sân preutul Dumitru cu care
încredinţ(e )ază pentru părţile lui de moşii că le-au pus amanet cu vade la mine:
dec(em)v(rie)
.

1 780:
1 784:

2: Zapis(e) tij a lui Toader cu care încredinţ(e)ază datoria lui ce-mi
este dator de la socotiala ce s-au făcut fiind de faţă al ia 1788 mart(ie) 5 au rămas drept
dator cu 28 lei 105 bani bez bani ce este să-mi înto(a)rcă la cheltuiala ce am făcut eu
cu giudecăţile de moşii şi şi păn(ă) acum nu mi-au mai plătit nici cu un c(h)ip şi fiind
ca (a)cum este mort au rămas părţile lui pentru datorii în stăpânire(a) bisericii: iun(ie) i
no(em)v(rie).
1 784: Zapisul i un răv(aş) de la preutul Arseni ot Vâtcani pentru moşia
Brăhar cu care încredinţ(e)az(ă) ei că au vândut toat(ă) numita moşii: no(em)v(rie).
1 79 1 : Zapisul lui Vasile Codreanu şi de la Tudosia Ţiplioai şi de la feciorii
lor cu care încredinţ(e)ază pentru părţile lor de moşia Dolhenii că mi le-a vândut:
apr(ilie).
1 792: Zapisul lui Ştefan C(h)iriţa cu care adevereşte c-au vândut toată partea
de moşia Dolhenii: ge(na)r.
1 790: O perelipse de ne(a)mul Filipeştilor i soma stânjinilor ce au avut în
Dolheni.
1 787: Zapisul lui Deringă ot Vâtcani cu care încredinţ(e)ază c-au vândut un
bătrân din moşia Papuceştii: săpt(embrie).
7 1 95: Scrisoare(a) lui Grigorii Nohit pe moşia Giurleaştii ot Tutova:
fev(ruarie): s-au dat înapoi acum au fost.
1 795: Zapisul lui Vasile Codrianu cu care încredinţ(e)az(ă) c-au vândut
parte(a) din moşia Dolhenii ce au avut văru(l) său Ioniţă: av(gust).
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1 795: Zapisul Kirilii sân Panaite Ulrică cu care încredinţ(e)az(ă) c-au vândut
parte(a) lui de moşia Dolheni: iuni(e).
1 794: Zapisul Boţieneştilor ot Vâtcani cu care încredinţ(e)az(ă) c-au vândut
parte(a) lor din moşia Papuceştii: no(em)v(rie).
7 1 87: Carte(a) gospod. a Ducăi Vod(ă) care încredinţ(e)az(ă) sâlişti lui
Sămion Nohit pe moşia Andrieştii .
1 776: O perilipsis de scrisorile Corotinilor pe părţile de moşii ce au
Nohiteştii acolo: · g( en)ar: iar cele vec(h)iscrisori a Nohiteştilor sânt la mâna dumisale
banului Matei Costac(h)i, cu acest c(h)ip cum că Păsculeas(a) vânzind parte(a) ei din
Coroteni în 30 lei au dat toate scrisorile pe 3 bătrâni a Nohiteştilor la moşul dumisale
banului.
Tot zapise de cumpărătur(ă) ce s-au aferosit bisericii porninite

1 796: zapisul lui Vasile Codrianu cu care încredinţ(e)az(ă) c -au vândut
parte(a) de
moşii din Dolheni a vărului lui Andrei logofăt făcând între ei această învoială
cum că şi Andrei i-au vândut parte(a) de moşii de la alt loc a lui Vasile
Codrianu: apr(ilie).
21 Adecă douăzeci şi unu.
<ss> Ecaterina

<ss>

post.

1 : Mărturii a pit(arului) Gafinco din 1 802 iuni(e) 30
Deosăbit după aceste de mai sus scris(e) am mai afirosit moştenitoari şi
clironarnii no(a)stre Sfintei Biserici ot Dolheni şi aceste ce să arat(ă) în gios
mişcătoare şi nemişcătoare.

Casele no(a)stre cu toate câte să află pe dinlăuntru şi pe dinafar(ă) pân(ă) la
cel mai mic lucru fiind toate de noi făcute din mila lui Durnnăzău şi cu agiutorul
Maicii Sfinţii sale, care sânt cuprins(e) în ograd(ă) ei ori ce să va găsi dup(ă)
săvârşire(a) vieţii no(a)stre.
Livad(a) de lângă cas(ă) în care este şi Sfânta biserică făcut(ă), care livad(ă)
este făcut(ă) cu toat(ă) c(h)eltuiala no(a)stră şi din pădure făcut(ă) nu c -au fost loc de
cânp şi în sus şi în gios cuprinde 90 stânjeni şi două palme, iar la răsărit şi la apus 5 O
stânj (eni) gospod. Şi 5 palme.
Alt(ă) livad(ă) ce au dat danii bisericii Ianac(h)i Teac(ă) dup(ă) cum o
adevereşti scrisore(a) lui ce(a) de danii.
3: Pogoane vii roditoare şi cu toţi pomii ce să află în îngrăditura vii.
2: Pogoane vii care să rădic(ă) acum.
2 pogoane loc stărp păn(ă) acum, care aceste trei condei a arătatilor pogo(a)ni
sânt tot într-o ograd(ă) şi cu crama lor.
Moara cu două p(i)etre cu iazul ei în apa ldriciului pe moşia Hărmăneştii.
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2: prisăci stupi care să află acum dup(ă) cum sânt arătaţi în somă la condica ci
este legat(ă) cu hârtii pristiţi 1 ceara ci s-a găsi.
Vite albe câte să vor arăta iarăş(i) pentrace(a) condică soma lor cum şi alte
dobitoace al(e) no(a)stre ce să vor dovedi.
Un fânaţ din co(a)da iazului ce-l am îngrădit cu c(h)eltuiala no(a)stră.
2 : grădini în una de legume lângă sat alt(a) de curec(h)i la şipot din vale de
sat.
2 : temnici de stupi, în unul în poiana ci este din sus de sat şi alt la vii.
2 şipote ap(ă) curgătoare şi bun(e), unul la moar(ă) şi alt(ul) din vale de cas(ă)
pentru care să fii îndatorat(ă) Sfânta biserică prin cinstit epitopul ca să nu s(e) las(e)
părăsite nici odănăo(a)ră cu prifacere(a) lor.
2 1 : Adecă douăzeci şi unu condei înpreun(ă) şi cu toate ale lor ce nu s-au
numit cum şi toat(ă) pâne(a) ori de ce fel a fi întrace(a) vreme strâns(e) sau nestrâns(e)
vor rămâne tot bisericii şi vinitul asămine(a) şi pâne(a) şi toate vasele ori de ce fel or
fi.
Pentru cele ce se vor afla cu scrisoare(a) no(a)stră dati orici din cuprindere(a)
acestui izvod la vreun loc deosăbit şă s(e) ştii în sat de cătră cinstit epitropii iar făr(ă)
scrisoare să nu s(e) ţii în sat.
D.A.NI. C., F.E.H., XXIV 1 79, Original.

- 1802 noiembrie, f. z.- Ioan Gafencu, fost mare pitar, drept lămurire în
pricina pentru moşii, ce are cu banul Matei Nege/, dă mărturie, arătând drepturile
sale, asupra moşiilor de pe Idriciu, Tâlhăreşti, Năreşti, Hermăneşti, Papuceşti, etc.
Prin carte de blăstăm răspunsurile carile răspund înainte(a) lui Dumnezău şi
înainte(a) cinstitei giudecăţi ce va fi a să mai face între dum(nea)lui banu(l) Matei
Negel şi între mini pentru moşiile ce sânt pe Idrici mai fiind supărat după giudecata ce
am avut-o cu dum(nea)lui în şasăsprezăci zile în satul dum(i)sale Roşiecii înainte(a)
dum(nea)lui biv vei vor(ni)c(ului) gavriil Conac(h)i la 1 802 noemv(rie) prin carte di
blăstăm, după cari giudecată rămâind dum(nea)lui banul a cere învoială, iar eu nu m
am primit după cerire dum(i)sali să-i dau dum(nealui) moşiile mele şi după
stăpânire(a) vec(h)e şi după p(i)etrile hotară vec(h)i cer dreptate celui Dumnezău iubit.
Piatra ce s-au găsit la casa lui Enac(h)i Teacă că unde am hotărât moşie
Tălhăreştii a mănăstirii Dobrovăţului cărie îi zice că ar fi fost hotar, neavând sămne de
hotar cum nici hotamică, am dizgropat-o şi nu s-au găsit nimică spre a o încredinţa că
ar fi hotar ci era un bolovan di piatră. Ce numai din buna voinţa me(a) am trecut moşie
Tălhăreştii pisti apa Idriciului spre răsărit şi am suit-o în dial unde i s-au pus piatră de
mim.
Mai întâi că la ace(a) vreme era dată numita moşie în stăpânire(a) me(a) de
cătră egumenul Dobrovăţu(lui).
Al doile(a) că eu păn(ă) la ace(a)vreme hotamic de moşii nu mai fusăsim.
Al triile(a) având deosăbit enteres pentru carele atunce am făcut şi prin viu
cuvânt aşezare cu Sfinţie sa arhimandritul Agapie egumenul Dobrovăţului ca să nu
lips(e)ască niciodată pomenita moşie de la mâna me(a) cât voi trăi şi ci va eşi di pe
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această moşie să aibu a da la mănăstire(a) Dobrovăţului mai adăugind şi acesta între
noi, că dacă n-om face noi copii toate ale noastre mişcătoare şi nemişcătoare le vom
afierosi bisăricii din Dolheni şi vom închina-o la Sîanta mănăstire Zugravul de la
Sîantagură şi să face tot una moşie Tâlhăreştii cu moşie me(a) Dolhenii fiind
alăture(a), în care cu hotărârile ce am îacut Tâlhăreştilor de am intrat în moşie me(a)
Dolhenii, măcar că la acea vremi au eşit trei oameni bătrâni şi mi-au mărturisit că ar fi
auzit din bătrâni că ar fi dat M ărie ce au fost cumpărătoare Dolhenilor un mal a
Idriciului despre răsărit drept moşie Tâlhăreştii ca să facă mănăstire(a) moară şi de au
făcut moară nu să ştie, cum şi v(re)o scrisoare pe acel mal de danie nu ne-au arătat la
hotărât. Şi eu încă fiind atunce agemiu cu totul şi enteresat în moşie Tălhăreştii şi
neîacând nici o cercetare ispisocului ce esti pe moşie Dolhenii fiind sârbăsc, am suit
moşie Tâlhăreştii din apa Idriciului în deal; acum fiind că mănăstire(a) Zugravul nu s 
au ţânut de ace(a) aşăzare pomenită de mai sus şi au luat de la mâna me(a) moşie
Tălhăreştii şi au dat-o dum(i)sale banului, am scris la părinţii ce sânt la mănăstire
Zugravul şi luând răspuns nu după a me(a) scrisoare ce sc(h)imbat pe numele moşiei
Mălăeştii di care n-am avut eu nici o trebuinţă. Şi văzând acest fel de răspuns înprotiva
aşăzării noastre m-am vazgestisit şi eu de ace(a) aşăzare şi cer acum dreptate ca să mi
să dei stăpânire(a) Dolhenilor după ispisocul lor, fiind că după tălmăcire(a) ce s -au
îacut ispisocului arată moşie Dolhenii pe Idrici, iar ispisocul săliştii Tălhăreştilor nu
pomeneşti nimic de Idrici, ci numai zice sălişte Tâlhăreştii şi la dial după cum este
stare(a) locului, căci silişte(a) este dispre apus de Idrici şi iarăşi(i) despre apus are şi
dial, iar nu zice să triacă Idriciul să m(e)argă în dial despre răsărit.
Fiind că dum(nea)lui banu(l) Matei face silinţă cu toate c(h)ipurile să triacă
piste Idrici spre răsărit moşie Năreştii i Bribeştii , pe care le are de curând cumpărate
arătând dum(i)sali vornic. Gavril Conac(h)i că ar fi şi hotar piatră. Şi mergând
dum(nea)lui vomic(ul) înpreună şi cu noi s-au dizgropat şi nu s-au găsit a fi hotar,
nefiind nici o hotamică să o arăte de hotar şi s-au lepădat din locul ei şi au rămas tot
Dolhenii păr în apa Idriciului.
Stăpânire(a) Dolhenilor după cum s-au stăpânit păr acum din piatra hotar ci
este vec(h)i în capătul din gios unde să hotărăşte cu Hermăneştii în malu(l) Idriciului
dispre răsărit şi merge în sus pe Idrici până în dreptul Zurăetorii ci este în pădure
lungul ei, iar curmezişul din pomenita piatră şi spre răsărit drept până în piatra din
poiana ci este în coastile Vătcanilor pusă şi dintr-această piatră purcedi drept în sus pe
zare(a) dialului iarăşi(i) până în dreptul Zurăetorii alăture(a) cu moşie Vâtcanii.
Stăpânire(a) Papuceştilor de noi pănă la: 96 având un bătrân de baştină după
C(h)irila unde i-au fost şi aşăzare lui, şi eu am mai cumpărat de la vâtcăneni după cum
arată zapisile cumpărăturii, iar de la: 96 dum(nealui) banul Matei numai în tărie
dumisale m-au dat în laturi din stăpânire piste patru rânduri de oameni ce au stăpânit
în numita moşie îar(ă) de nici o supărare dispre tot niamul dumisali păr la vreme(a) de
sus arătată ce au intrat dum(nea)lui, pentru care având şi giudecată cu răpoosatul
părintele dum(i)sali după o scrisoare ce au arătat au rămas răsuflată după cum o arată
mărturie giudecătorilor.
Stăpânire(a) Ţuvleceştilor după scrisoare(a) ce au fost dată lui Grigorie Nohit
de stăpânul acei moşii asămine am stăpânit şi eu până la: 96 şi iarăşi(i) d(umnea)l(ui)
banu(l) în tărie d(umi)sale m-au dat de laturi din stăpânire după patru rânduri de
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oameni, zicând că are un schimbu cu unii din Băsăşti ce nu sânt din niamul
Nohiteştilor, care ace(a) scrisoare de sc(h)imbu este în urma scrisorii ci s -au găsit la
mâna lui Grigori Nohit şi fiind că dovadă n-au arătat de au avut triabă acel cu
sc(h)imbu de moşie şi de a fi şi avut numita moşie, era dată lui Nohit cu câţiva ani mai
înainte(a) sc(h)imbului. Deosăbit mai arată că are o danie de la fimeia lui Grigore
Nohit care când ar fi adivărată ace(a) danie, ar fi dat şi scrisoare(a) ace(a) vec(h)i a
moşiei înpreună cu danie, şi mai vârtos că moarte(a) lui Grigori Nohit au fost la
Lăpuşna unde îi era aşăzare(a) şi fimeia lui încă n-au venit la Roşieci niciodată pân(ă)
ce s-au săvârşit şi ea acolo la Lăpuşna, şi cum să pute(a) să-ş(i) isterisască feciorii lor
din moşie şi să o dei danie. Că nu numai ei s-au săvârşit acolo la Lăpuşna, ce şi din
niamul lor care sânt vii şi păr astăzi să află trăitori acolo şi n-au nici o ştiinţă că ar fi
dată danie. Ci pricina este într-acest c(h)ip după arătare(a) bătrânilor că un Vasilac(h)i
ci esti iscălit în danie au fost niam cu Nohit şi slugă casei boierilor de la ace(a) vremi
ci să afla în Roşieci şi numai însuşi(i) acel Vasilac(h)i au făcut ace(a) danie în care au
pus şi pe femeia lui Grigori Nohit rară a nu şti ea nimic pentru interesul lui, care n-au
avut nici o triabă într-ace(a) moşie fiind cumpărată numai de Grigori Nohit şi în
vreme(a)ce am avut giudecată cu răpoosatul cluceriul Gligoraş Costac(h)i nu luasem
la mâna me(a) ace(a) scrisoare a Ţuvliceştilor, de la neamul lui Grigori Nohit nefiind
el aice. Şi pentru aceea n-am avut deplină ştiinţă a răspunde ca să s(e) fi pus în carte(a)
de giudecată ace(a) scrisoare a Ţuvliceştilor, că în urma giudecăţii au intrat la mâna
me(a).
Pentru un giumătate de iezătura iazului Brăhari ce arată o scrisoare
d(umnea)lui banu(l) Matei în care scrie că ar fi pi moşie Dolhenii şi cum că o
giumătate de i(e)zătura despre apus ar fi vândut-o boierilor din Roşieci ce să afla la
ace(a) vremi, în care scrisoare nici un răzăş di Dolheni nu esti iscălit nici din răzăşii
Brăhariului, rară numai însuşi acel vânzătoriu pentru care eu făcând cercetare prin
carte de blăstăm bătrânilor au mărturisit cum că toată i(e)zătura pomenitului de sus iaz
s-au făcut de Simion Nohit împreună cu Irimie Brăhariul, unde acel brăhariu ave(a) în
stăpânire(a) lui toată moşie Brăhariul ce este despre apus din apa Idriciului şi
întâmplându-să moarte(a) amândurora în scurtă vremi unul după altul au rămas
neisprăvit pomenitul iaz, mărturisind încă şi aceasta pentru giumătate de iaz dispre
răsărit, cum că I-au vândut Idricenii boierilor de sus arătaţi, adică răpoosatului
Grigoraş Costac(h)i. Pentru care îndată mergând eu la d(umnea)lui şi făcând întrebare
şi arătând că ldricenii n-au moşie în Dolheni, nici cu i(e)zătura vreo triabă, îndată au
trimis şi au luat banii de la Idriceanu cei dădusă, şi mărturisire(a) bătrânilor să înţălege
a fi adivărată, mai întâi din vânzare(a) Idriceanului că au eşit ră. Al doile(a) din
stăpânii i(e)zăturei, căci ei n-au dat acelor vânzători danie i(e)zătura, nici n-au vândut
o lor că murisă cum şi moşie Brăhariul au fost tot în stăpânire(a) niamului Brăhariului
până la vreme(a) ci mi-au vândut-o mie după cum încredinţ(e)ază scrisoare(a) de
vânzare, ce este dată mie. Al triile că şi ace(a) scrisoare ce o arată d(umnea)lui banul
Matei scrie Dolhenii şi despre apus, din care iarăşi(i) să înţălegi că ei n-au avut nici o
ştiinţă undes Dolhenii şi undei Brăhariu. Şi aceasta îi face pe acei vânzători că n-au
avut nici o trebuinţă cu ace(a) giumătate de i(e)zătură şi la giudecata ce am avut cu
răpoosatul de sus pomenit să dovedească că au avut acei vânzători moşie în Dolheni
ori în Brăhari ori vreun amestec la ezătură şi atunce(a) eu voi cere protemisire a
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întoarci dum(i)Sali ce au dat pe ace(a) giumătate de i(e)zătură, fiind eu din niamul lui
Simion Nohit şi stăpân Dolhenilor, cum şi acum moşiei Brăhariului pe care esti ace(a)
giumătate de ezătură care şi la giudecata ce am avut-o cu d(umnea)lui banu(l) Matei
înainte(a) dum(i)sale vomic(ului) Gavril Conac(h)i tot într-acestaş(i) c(h)ip ama rătat.
Stăpânire(a) Andrieştilor după scrisori şi silişte şi p(i)etrile vec(h)i hotară şi
puţu(l) lui Crăciun care desparte Roşiecii de Andrieşti s-au stăpânit neclintit tot de
Nohiteşti cum şi de mine păn(ă) la :96 până la vreme(a) ce au început d(umnea)lui
banu(l) Matei ai face înpresurare cu toate c(h)ipurile, mai întâi au pus de au arat de
bob între văgăună unde era piatră hotar vec(h)i pe care I-au stricat Paugul din locul
iar bobul au ars de vândut. Al doile(a) n-au voit să facă casile pe temelie strămoşască
ci li-au făcut mai în sus lângă hotarul Andrieştilor unde altădată n-au mai fost casă
boi(e)reşti. Al triile(a) au lăsat iazul st(r)ămoşăsc şi au făcut mai în sus unde n-au mai
fost altădată iaz, cu care la vreme de sloată îmi îneacă moara me(a), căci şi la săcetă
agiunge apa supt roata morii mele de o palmă mai bine, pentru care eu cer dreptate să
nu mi să îneci moara niciodată. Şi din hotaru(l) Andrieştilor în sus să vănez peşte, care
temelie strămoşască cum şi iazul acel ce ni dă o încredinţare că după dreptate(a)
boierilor de la ace(a) vremi s-au ferit de a da supărare răzăşilor din Andrieşti fiind şi ei
cu aşăzările lor atunce(a) în silişte(a) unde este de faţă şi de când am intrat în
supărare(a) dum(i)sale banului patru p(i)etre hotară au lipsit, una de la capătul despre
răsărit care despărţă Roşiecii şi era şi fund Andrieştilor. Alta din coastele numitei
moşii iar despărţitoare Roşiecilor şi alta de la capătul despre apus în Cionta iarăşi(i)
despărţitoare pomenitei moşii cum şi alta care au fost unde au arat Bos, iar doao din
capul Ginţei din sus li-am găsit sucite şi cam stricate din stare(a) lor întrei rânduri.
Care pietre dispart Andrieştii de Hermăneşti şi caută drept la răsărit la alte doao
p(i)etre ce sânt piste drum despre Idrici şi mai din gios de iazul morii mele iarăşi(i)
despărţitoare Andrieştilor de Hermăneşti după cum le arată şi hotamica de la ace(a)
vreme osăbit de p(i)etrele ce sânt vec(h)i despărţitoare între Hermeneşti şi între
Brăhariul, şi când am avut giudecată cu răpoosatul Grigoraş Costac(h)i pentru
Andrieşti n-au cerut nici cu un c(h)ip de înpresurare a Roşiecilor despre Andrieşti, fără
numai cere cu nişte zapisă parte din Andrieşti, care zapisă sânt arătate prin carte (a) de
giudecată ce esti la mâna me(a). Şi cât au fost în viaţă n-au pomenit că trec pesti
pietrile hotară în sus Roşiecii.
Trei iazuri ci s-au făcut pe moşie Tâlhăreştii prin iconomisire şi tocmala
dum(i)sale banului Mateiu, din care eu cer giumătate dinpregiur(ul) acela a malurilor
despre răsărit fiind Dolheni, după arătare(a) ispisocului şi la doao locuri dintr-aceli trei
care sânt mai din gios iazuri niciodată n-au mai fost păr acum şi nici în ispisocul
Tălhăreştilor nu pomeneşti de iaz nici de Idrici. Şi acel ispisoc nu I-au scos
d(umnea)lui banu(l) la giudecata ce au avut-o înainte(a) dum(i)sale vomic(ului) gavril
Conac(h)i la 1 802 noemv(rie) zicând că nu-i la dum(nea)lui şi ar fi la Dobrovăţ pe
care eu îl am cu veletul lui scris şi în suretul hotami cii ce am făcut moşiei
Tălhăreştilor.
La giudecata ce am avut cu dum(nea)lui banu(l) după 1 6 zile a giudecăţii am
zis dum(i)sale vei vornic(ului) Conac(h)e să-mi ceară trei scrisori ale mele şi
cercetându-le au pus de am scos copii de pe acele scrisori şi nu înainte(a) me(a) ci la
deosăbit loc unde şăde logof(ătul) dum(i)sale banului şi însuşi(i) acel logof(ăt) li -au
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scos. Şi acele copii nu Ii-au citit nici li-au posloduit să aud eu, îară numai ce mi-au dat
scrisorile şi vrând să mai ceară şi altele din scrisori am pricinuit şi nu Ii-am dat să le
mai scoată copii intrând la prepus.
Toate aceste de mai sus scris dup(ă) cum face ştiinţa me(a) în frica lui
Dumnăzeu că aşa sânt le încredinţez cu iscălitura de însuşi mâna me(a).
<ss> Ioan Gafencu vei pitar

D.A.Nl. C. , F.E.H., XXIV 1 82, Original, hârtie în 4 folio.

- 1 804 septembrie 1 8. - Ioan Gafencufost mare pitar, împreună cu soţia sa

Ecaterina, lasă bisericii din Dolheni, ţinutul Fălciului, ctitoria sa din 1 775, pentru
după moartea sa, toată averea mişcătoare şi nemişcătoare. Martori. Cu certificarea
/sprăvniciei ţinutului Fălciu din 8 octombrie 1805.

Cu această a noastră diată încredinţăm în frica lui D(u)mnezău pentru bisărica
ce cu a noastră ostineală şi c(h)eltuială încă de la anul 1 775 s-au făcut pe moşie me(a)
Dolhenii de la ţinut(ul) Fălciului, fiindcă în curgire de 3 1 ani de când mă aflu căsătorit
nu am făcut copii din păcatile noastre. Am socotit mai înainti în vreme(a) când minţile
şi toate sâmţirile sânt nezmintite şi am afierosât numitei bisărici din Dolheni und(e) să
cinsteşte hramul Adormirii Pre(a) Sfintii di Dumnăzău Născătoare şi purure(a)
Fecioară Marie, atât moşie Dolhenii şi alte părţi de moşie după scrisorile vec(h)i, cât şi
alte orice mişcătoare şi nemişcătoare vor rămâne după săvărşire(a) noastră, care acum
să arată prin osăbit izvod anume cu iscălitura noastră, şi scrie a să păzi întocmai după
buna rânduială dumnezăeştili slujbe încă la anul 1 779 în vreme(a) ce era Episcop
Sfintei Episcopii Huşului Preo Sfinţie Sa părintile G(h)erasim am hotărât scoposul
meu acesta prin deosăbită diată cu iscălitura me(a) adeverită şi de Preosfinţie Sa kirio
kir Iacov mitropolit şi de alţi arhierei. Şi am statornicit pe sfânta bisărică cu toate acele
ei afierosite subt povăţuire şi purtare de grij i a Sfintei Episcopii Huşului, însă fiind că
diata acee(a) acum nu să află mâna preo Sfinţii Sali părintelui Meletie acest de acum
Episcop Huşului temându-mă ca nu cumva să s(e) fi p(i)erdut şi să rămâie scoposul
meu zedămicit, de iznoavă acum prin scrisoare( a) aceasta hotărăsc pentru sfânta
bisărică şi epitropie ei întru acestaş c(h)ip. Toate aceste acareturi mişcătoare şi
nemişcătoare până la cel mai mic lucru ce vor rămâne după săvârşire(a) noastră le
afierosăsc sfintei bisărici mai sus arătate şi spre a( . . ) întimiere şi bună statornicie şi
podoaba ce cuviincioasă şi mai ales după săvârşire(a) v(i)eţii noastre a să face sc(h)it
şi adunare de părinţi călugări pentru ca de a purure(a) şi în toată vreme(a) aă aă
săvârşască Sfintele şi Dumnezăeştile slujbe înăuntru, atât spre (i)ertare(a) păcatelor şi
odihna sufletelor celor mai denainte răposaţ(a) a niamului nostru şi a tuturor
pravoslavnicilor creştin cât şi spre (i)ertare(a) păcatelor şi mântuire(a) sufletelor
noastre şi acelor ce vor veni în urma noastră la viaţa vecinică ca să nu fie lipsiţ(i) din
lăcaşurile drepţilor în veci, Sfânta Episcopie Huş(i) să fie deplină Epitropă şi stăpână
urmând urmând întocmai(i) după cuprinderi(a) dieţii mele acei pomenite mai sus ce o
am dat în mâna părintelui G(h)erasim care să se e şi să ste(a) aice la Sfânta Episcopie
înpreună cu aceasta. Şi după săvârşire(a) noastră noastră să săs facă sc(h)it bisărica
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pomenită cum am arătat mai sus păzindu-să buna urmare spre statornicie ei întocmai(i)
după cum arăt de cătră toţ(i) Preosfinţiţii următori Episcopi ce vor fi la această Sfântă
Episcopie. Deosăbit după săvârşire(a) să ni să facă toate cuviincioasăli griji după
lege(a) creştinească şi dizgropări trupurilor noastre acestor netrebnice şi pomeniri şi
milostenii spre mântuire(a) sufletelor noastre, dând pe tot anul câte un sărindar să să
sluj (e)ască în cele 40 de zile a postului Naşterii Domnului Nostru l(i)s(us) Hristos. Iar
pentru altele ce ar mai cere trebuinţa spre folosul sufletelor noastre rămâne în bună
proerisăs a să înplini de cătră următorii Episcopi, ca unii ce noi ne-am încredinţat
sufletele şi trupeşte asupra Sfintei Episcopii. De s-a întâmpla ca soţul meu să rămâe cu
viaţa după săvârşire(a) me(a) eu voesc ca să s(e) îndemne prin cuviincioasăle cuvinte
se nu rămâe în Dolheni fiind neputincioasă şi măcar de s-ar şi sili să rămâe eu
nicidecum nu voesc ce va rămâne în purtare(a) de griji cu cele trebuincioasă a Sfintii
Episcopii. Datoriile ce să vor dovedi drepte cu sâneturile mele sau îară sâneturi
încredinţate cu dreptate să să plătiască, iar pentru cele ce vor fi având a lua cu zapise
sau fără zapise de la niscaiva oameni săraci să să (i)erte. Şi spre a să păzi întocmai am
iscălit însuşi(i) puind şi pecete(a).
1 804 săpt(embrie) 1 8
Ecat(e)rina pitar
<ss> Ioan Gafencu vei pitar
<ss> Ene protopop Huş(i) martur
Vasilii sac(h)elar Huşi martur
De la isrprăvnicia Fălciu
Întâmplându-ne şi noi faţă am adeverit cu a noastre iscălituri.
1 805 oct(om)v(rie) 9
<ss>

D.A.N./. C. , F.E.H., XXIV 1 85a-85b, Original, hârtie dublă, filigran, pecete
inelară în tuş negru; Co o copie certificată în 1 6 septembrie 1 824.
- 1805 martie 4. - loniţă Gafencu fost mare pitar recunoaşte dreptul
cumnatului său Constantin Pantazi asupra unor părţi de moşie de pe Idrici, ţinutul
Fălciului.
Copie de pe scrisoare(a) răposatului pit(ar) Ioniţă Gafincul ce este la mâna lui
Costandin Pantazi din Jet 1 805 mart(ie) 4
Încredinţat că această scrisoare pentru părţile de moşie de pe Idriciu ce s -au
venit în parte(a) lui Costandin Pantazi cumnat(ul) meu fiind drept frate cu soţul meu,
la măsurarea moşiilor ce s-au făcut din porunca gospod de către dumn(e)alui spăt(arul)
Grigoraş Costac(h)e, împreună şi cu vomicul di po(a)rtă Ioan Ceordun în vremea când
era dumnealui post(elnic) şi ispravnic ţinutului Fălciului dumn(e)alui spăt(arul). După
cari măsurături s-au făcut şi izvod de soma stânjenitor de către dumn(e )alui în care au
şi iscălit, arătând a fieştecărue răzăş ce să trage din niamul Nohiteştilor, soma de
stânjăni ce are, făcând şi deosebit izvod răzeşilor, iarăşi(i) cu soma de cuprindere
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stânjenitor ce li s-au venit lor afară de părţile mele. Cari şi acel izvod I-au iscălit şi I-au
dat tot la mâna me(a), cu această hotărâre, ca să dee şi să plătiascăc(h)eltuiala ce am
făcut şi să-ş(i) e izvodul de la mâna me(a), după care hotărâre n-au venit nici unul să
plătiască c(h)eltuiala şi au rămas şi acel izvod al răzeşilor până acum tot la mâna
me(a), căci şi care au venit numai pentru ca să vânză şi să deie danie sfintei biserici
din Dolheni, iar nu să plătiască c(h)eltuiala după cum au şi vândut şi au dat danie,
după cum încredinţează zapisele lor ce au dat la mâna me(a).Şi fiind că numitul
cumnatu, nici au vândut, nici danie au dat până acum au rămas nedeosebite părţile lui
şi neînstreinate din hotarele moşiilor de sus pomenite până acum, învoindu-1 ca pe o
rudenie, din toate locurile acestor moşii ori pe care au lucrat hrana vieţii lor de nu i-am
dejmuit măcar că nici c(h)eltuiala au dat, nici alt ajutor ni-au făcut la giudecăţile ce-am
avut cu cei ce se acolises(c) c-ar fi avut moşii într-aceste hotară de pe Idrici.
Şi fiind că noi copii n-am făcut, toate ale noastre părţi de moşie cum şi altele
toate mişcătoare şi nemişcătoare, li-am afierosit sfintei de sus pomenite biserică după
moarte( a) noastră pe care am închinat-o în cinstita epitropie a Sfintei Episcopii Huş(i),
rânduind în urma noastră ctitori pe nepoţii mei, adică pe Dumitrac(h)e vameş şi pe
Iordac(h)e sulger, fiind din niamul Gafinceştilor şi pe Constantin Pantazi cumnatu(l)
meu, ca să urmeze după diata ce am dat sfintei biserici şi după scrisoare de ctitorie ci
le-am dat la mâna lui Dumitrac(h)e Gafencul nepotul meu. Şi când cumnat(ul) meu va
voi a petrece cu lăcuinţa tot aice în Dolheni şi după săvârşire(a) vieţii noastre nu să va
dejmui, iar când ar voi şi ar cere să-ş(i) aliagă părţile lui de o parte de ale noastre
cinstita epitropie să i le de(a) după izvodul de sus pomenit, luând şi sinet de la dânsul
încredinţat şi cu alte iscălituri cinstite cum că nu le va înstrina nici cu un feliu de
c(h)ip de iconomie, sau să le vânză, sau să le de(a) danie la cei streini, rară numai că la
va stăpâni însuşi(i) sau le va vinde, sau danie la va da pomenitei biserici, unde să
pomeneşti de treizeci de ani până acum fără un c(h)ip de ajutor al ctitorii sale ci numai
pentru rudenie. Cumnate Costandin ştiindu-te că eşti foarte uşor şi slăbănog la folosul
dumitale şi ştiind că lesne te înşeli îspre paguba dumitale, după legea creştinească şi
după sinţe m-am paraiinisit într-acestaş c(h)ip pentru folosul şi salamitul dumitale
trupeşte şi sufleteşte aceasta este de pe părţile dum(i)tale de moşii de pe Idriciu, aice
nu s-au arătat soma stânjenitor ce ai dumneata, fiind izvodul de sus pomenit dat cu
toate scrisorile de cuprindere(a) moşiilor acestor pomenite de pe Idriciu la mâna
Preosfinţiei părintele Episcopului de Huş(i) kirio kirio Meletie, pentru care am luat şi
sinet de la Preosfinţia sa că li-au primit, care sinet s-au dat de cătră mine împreună şi
cu alte siguranţie la mâna ctitorilor de sus pomeniţi. Pentru care rog pe cinstita
epitropie într-acestaş(i) c(h)ip să să facă urmare după cum mai sus să arată pentru
părţile lui Costandin Pantaz de moşie să nu fie lipsit cum nici să să dejmuiască
nedepărtându-să cu lăcuinţa la alte locur(i) ci să fie odihnit a petrece după cum au
petrecut şi în viaţa me(a), fiind cu casă gre(a) şi cu copii mulţi şi lipsit de cele
trebuincioasă. Iar când să va socoti că eu am făcut greşeală cu cuprindere(a) scrisorii
aceştie şi voi fi atins de vreun păcat mă rog să să îndrepteză cu dreptate(a) ce(a)
plăcută lui Dumnezeu ca să rămânem şi noi în odihnă sufleteşte şi trupeşte. Căci
cunoştinţa me(a) aşa au cunoscut şi mă rog să aflu (i)ertăciune. Cu a me(a) mână am
scris şi am iscălit.
1 805 mart(ie) 4
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loniţă biv vei pit(ar)
Ecaterina pit(ar)

D.A.N.l. C. , F.E.H., XXIV 1 86, Copie.
- 1817 ianuarie 28.
Catrina Gafencu pităreasa roagă pe domn să o
rânduiască la mitropolit pentru judecată, spre a se anula dania ce ea şi soţul său
răposat au făcut bisericii din Dolheni, pusă sub epitropia Episcopiei Huşilor, spre a fi
îngrijită la bătrâneţ, să pună alt epitrop, deoarece Episcopia nu se îngrijeşte nici de
dânsa nici de biserică.
-

Copie
Pre(a) înălţate doamne
Jăluesc înălţimii tali că eu de la părinţii mei am avut dată zăstre baştină moşii
părinţască Dolhenii precum şi alte părţi de la ţinut(ul) Fălciului şi căsătorită fiind după
pitar(ul) Ioniţă Gafencu cu care trăind viaţă 3 7 ani, roadă din trupul nostru n-am avut;
şi săvârşitul bărbatul meu împreună cu mine pe lângă baştina me(a) au mai cumpărat
şi alte părţi tot acole de la alţi răzeşi care să stăpânesc astăzi. Aşadar văzându-ne cu
bărbatul meu sterpi, încă în viaţă fiind ne-am socotit cu toată moşii cu celelante părţi
să le facem danie bisăricii de pe numita moşie ce este făcută de noi şi să prăznuieşti
hramul Adormirii Maicii Precuratii fecioare spre pomenire(a) sufletelor noastre, care
urmare s-au şi făcut de cătră noi cu înscris daniei cuprinzătoare cătră bisărică, ca din
venitul moşiei atât mie cât şi bisăricii să ni să poarte de grijă şi pe urmă să rămâie
besăricii. Apoi săvârşitul bărbatul meu fără voie me(a) s-au socotit şi au dat bisărica
cu daniile pomenite mai sus supt epitropie Sfintei Episcopii Huşii, dând şi toate
scrisorile şi îndată s-au şi săvârşit soţul meu, care de atunce(a) şi până acum sânt
trecuţi zăci ani şi Sfănta Episcopie stăpânire pe părţile de moşii n-au pus spre a purta
de griji atât mie cât şi bisăricii ca să fiu odihnită, ce priveşte la toate supărările care
mi-au venit în curgere(a) acestor ani. După atâte(a) îndemnări ce i-am făcut ca să puie
stăpânire, fiind slabă şi trecută cu vârsta bătrâneţilor peste 70 ani şi bisărica încă să
află descoperită de o plouă înăuntru şi lipsită şi de cele trebuincioasă, pe de altă parte
trasă fiind despre răzăşii mei la giudecăţi pentru pretenţiile lor şi mă duc însuşi(i) la
Sfânta Episcopii şi-i fac arătare că sânt cerută în giudecata divan(u)lui, să-şi trim(e)ată
vec(h)il cu scrisorile la divan să s(e) giudece să nu mă supăr eu. 1 Căci prin aceasta am
făcut afierosăre bisăricii ca să fiu odihnită 1 şi n-au voit, lepădându-se di toate
scrisorile moşii ca să mă giudec eu. Şi aşa nemaiavând ce mai face am luat scrisorile şi
viind la Eş îndată am intrat în giudecat(ă) în curgere de ani la mijloc până am intrat şi
la greli datorii la 1 5 000 lei. După aceste toate în anii trecuţ(i) bolnăvindu-mă foarte
greu la cumpănă de moarte, după datorie am făcut înştiinţare Sfintei Episcopii că mă
aflu foarte slabă de boală să triimată vec(h)il pe cineva ca să puie stăpânire dup(ă)
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coprindudure28 diieţii căci poate să mi să întâmple şi sf'arşitul să s(e) afle să mă
grijască şi trimite pe iconomul lani şi văzându-mă slabă, altă n-au făcut au luat
scrisoare de la mâna me(a) întăritoare dieţii bărbatului meu cum au voit în ameţ(e)ala
boalii şi s-au făcut nevăzut. Apoi după ce m-am rădicat de pe boală m-am înştiinţat de
urmari iconomului, de care n-am ştiinţă. Acum iarăşi(i) de iznoavă sânt trasă în
giudecata divanului despre răzăş(i) la halul acesta în care mă aflu şi iarăşi(i) am dat de
ştire Sfintei Episcopii prin viu graiul meu şi n-am aflat cât de puţină punere la cale
păcatelor mele. Mă rog mării tali ca să fiu rânduită la Preosfinţitul Mitropolit unde să
fie şi dumn(ea)lui vei logofăt al Ţării de gios şi după dreptate să fiu pusă la cali cu
Sfânta Episcopie a mi să surpa dieţile pomenite şi să-m(i) rânduiesc alt epitrop
purtător de griji, atât mie cât voi fi în viaţă şi după moarte(a) me(a), cum şi bisăricii,
că îndestul îmi vor fi aceşti zăci ani supărările ce am tras şi trag, că nu mai pot suferi
să fiu plătită, care epitrop să plătiască şi datoriile ce am făcut scoţind şi scrisorile
moşii de supt amanet de pe la acei ce m-au împrumutat la trebuinţăle giudecăţilor,
cum şi pentru giudecata ce cer răzăşii cu mine acum să nu fiu supărată rămâind până
ce-mi voi rândui alt epitrop fiind că şi scrisorile nu sânt la mine ci amanet. Şi al
doile(a) că nu mai sânt vrednică de giudecăţ(i), rămâind (a) mă giudeca cu acel
epitrop.
Pre plecată
la mâna înălţimii tale
Catrina Gafencul pităreas(ă)
Dum(nea)l(ui) vel logofăt cercetiază pncma ace(a)sta înpreună cu
Preosfinţitul Mitropolit şi pune la caii dup(ă) cuviinţă.
1 8 1 7 gen(a)r 28
De la logofeţie cea mare
Copie aceasta fiind întocmai după jaloba cea adevărată s-au încredinţat.
1 8 17 gen(a)r 3 1

D.A.N.I. C. , F.E.H., XXIV 1 122, Copie.
-1817 fevruarie 12. - Scarlat Alexandru Ca/imah Voievod, domnul Moldovei,
scrie Episcopului de Huşi Meletie, ca imediat să vină însuşi sau să-şi trimită la divan
vechilul împreună cu cărţile de danie ce le are pentru nişte părţi de moşie în pricina
cu pităreasa Catrina Gafencu.
Io Scarlat Alexandru Calimah Vvoda cu mila lui Dumnezău domn ţării
Moldavii
lubitoriule de Dumnezău şi al nostru rugător Preosfinţie ta c(h)ir Meletie
Episcop al Sfintii Episcopii Huşii săn(ă)tate. Din coprindere(a) jalobii aceştiei a
dum(neae)i pitărisăi Catrinii Gafincesăi de pe care scoţindu-să asămine(a) copie, să

28 cuprinderea
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trimite, pre larg vei înţălege Preosfinţie ta arătare(a) şi cerire(a) ce faci. Deci domnie
me(a) scriem Preosfinţii tali ca numaidecât ori insuşi(i) sau vec(h)il deplin răspunzător
să-ţ(i) trimiţ(i) la divan inpreună cu scrisorile aceli doaă de danii ca prin cercetare
după dreptate să s(e) de(a) hotărâre la arătare(a) şi cerirea ce face jăl(uitoa)re(a), fiind
că să află stând aice(a) în c(h)eltuială, aşteptând a să da sf'arşit pricinii aceştie.
1 8 1 7 fevr(uarie) 1 2

D.A.N.I. C. , F.E.H.,
pentru închiderea plicului.

XXIV 1 124,

Original, filigran, pecete ovală în ceară roşie

-1818 martie 10.
Spătarul Ioan Costachi, dă la mâna mitropolitului
Veniamin Costachi mărturie că Ecaterina Gafencu, soţia răposatului Ioniţă Gafencu,
a lăsat toată averea bisericii din Dolheni, ţinutul Fălciu, enumerând şi averea:
moşiile Dolheni, Hărmăneşti, Andrieşti, Zujliceşti şi că el a fost desemnat în divan
epitropul acestora. Cu adeverirea divanului din 1 1 martie 1818.
-

Ioan Costac(h)i spătar, adiverezu prin această scrisoare a mea cătră
Preaosfinţitul mitropolit precum ştiut să face, că dumneaei Ecaterina soţii răposatului
pitar Ioniţă Gafenco, prin diata sa din anul acesta 1 8 1 8 fev(ruarie) 20 au afierosit toată
averea sa precum şi a soţului ei ce i-au rămas mişcătoare şi stătăto(a)re bisericii ce
iaste pe moşia Dolheni de la ţinut(ul) Fălciului, în care să prăznuiaşte hramul
Adonnirii Prea Sfintei născătoarei de D(umne)zeu, întărită şi prin osăbită carte(a)
divanu1ui, iarăşi(i) din anul acesta, fevr(uarie) 24, prin care m-au făcut şi pre mine şi
în urmă clironomii mei vecinici epitropi, care avere iaste aceasta:
1 . Moşia Dolhenii cu tot venitul ei, însă numai părţile lor de baştină şi
cumpărături şi danii, precum să arată prin scrisori, şi casa şi livada ce sânt făcute de
dânşii înpregiurul sfintei biserici, cum şi altă livadă ce au dat Enac(h)e Teacă sfintii
biserici cu scrisori, care livadă iaste pe moşia Tâlhăreştii a monastirii Dobrovăţulu i.
2. Două pogoane de vie lucrătoare împreună cu via ce(a) tânără ce au mai
făcut, cum şi un şipot cu apă curgătoarece au deşc(h)is ei pe moşia Dolhenii.
3 . Moşia Hănnăneştii ce iaste pe din gios de Dolheni alături, care iaste de
cumpărătură şi dănuit(ă) sfintei biserici, după cum arată şi zapisul cel de cumpărătură
şi cel vec(h)iu zapis al lui G(h)eorg(h)ie Nohit şi al frăţine său Costandin, cum şi alte
scrisori i mărturii de giudecăţi şi anaforaua ce sânt pe numita moşie.
4. Moşia Andrieştii ce iaste pe din gios de Hănnăneşti alături cu tot venitul ei
şi cu iazu(l) şi cu moara cu două (spaţiu gol - N.A.) pe apa Idriciului şi un şipot cu apă
curgătoaredinaintea morii şi cu pivniţă pardosită cu stejar şi deasupra ei casă pentru
vânzarea băuturii, însă numai părţile lor baştina şi cumpărături şi danii, după cum
arată scrisorile.
5. Moşia Brăhariul ce iaste alături cu Hănnăneştii şi pe din sus de apa
ldriciului spre apus, în care moşii nu au nimică baştină, ci au numai cumpărături după
arătarea scrisorilor.
6. Moşia Zutliceştii cu tot venitul ei ce iaste alături cu moşia Brăhariul, şi
iarăşi(i) pe din sus de apa ldriciului spre apus, care moşie iate de cumpărătură şi danie
sfintei biserici, după cum arată zapisul strănepoţilor lui Grigorie Nohit, cum şi zapisul
cel vec(h)iu al lui Grigorie Nohit, după care zapis să cuprinde toată moşia Zufliceştii,
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iar la giudecata ce au avut cu răpousatul clucer gligoraş Costac(h)i într-acele vremi
nefiind zapisul la mâna lor n-au ştiut ce vor răspunde înprotiva unei scrisori ce au
arătat răpousatul că ar fi făcut sc(h)imb cu nişte oameni din Băseşti şi acea
sc(h)imbătură acum să vede mai în urmă a fi de cumpărare lui Grigorie Nohit, cum şi
ace(a) sc(h)imbătură o arată că ar fi din partea unui Filip, care Filip iaste iscălit în
zapisul cel vec(h)iu al lui Nohit şi nu să arată pre sine că ar fi avut moşie în Zufliceşti,
dupre cum acele de sus numite scrisori pre larg arată, care aceste două scrisori, adică
zapisul cel vec(h)iu a lui Nohit, cum şi scrisoarea sc(h)imbului ce au arătat răpousatul
Grigoraş Costac(h)i, dau îndemnare a cere toată moşia Zufliceştii să rămâie în
stăpânirea zapisului ce dau lui în v( . . . ) a lui Nohit şi când în viaţă fiind nu va lua
sfârşit, îndatorită rămâne sfânta bisărică prin vecinicul epitrop ce vor face a o cere cu
giudecata divanului.
Deci toate aceste de mai sus arătate părţi de moşii şi moşii câte din scrisori să
dovidesc că sânt drepte a lor baştină şi cumpărături împreună cu celelalte rămăşiţuri ce
vor fi a lor, după sfârşitul lor, atât stătătoare cât şi mişcătoare, stupi, boi, vaci, cai şi
alte orice, le-au afierosit sfintei biserici a Adormirii Prea Sfintei Născătoarei de
D(umne)zeu, care înpreună cu daniile ce s-au pomenit că mai sânt a sfintii biserici
într-aceste hotare să fie spre îndestulare(a) celor de trebuinţă în biserică şi spre întărire
şi trebuincioasele meremeturi şi pentru ca să poată sigurevsi o nestrămutată urmare de
bună orânduială.
l . Biserica ce iaste pe moşia Dolhenii să o zidesc din nou de cărămidă fiind
aceasta de acum învec(h)ită şi în stare proastă şi cât în doi ani datoriu sânt a o face.
2. Biserica să o ţin p(u)r(u)rea întru bună rânduială slujind obştie doi preoţ(i)
şi cu dascălii lor, avându-să întru toată vremea înfrumusăţată cu bună podoabă şi cu
cărţile şi alte trebuincioase odăjdii fără a lipsi cel mai mic lucru.
3. Biserica şi livezile ei aă aibă a le cuprinde cu îngrăditură temeinică care să
le păzesc în bună stare şi toată vremea pentru podoaba şi pentru folosul bisericii.
4. Înlăuntrul bisericii în ogradă să fac trei odăi întru care după vreme(a) când
mă va ierta prilejul să aibu a aşeza şi şcoală în limba moldovenească, spre învăţătura
copiilor săraci, pe când va fi putinţa.
5 . Sufletele răpousaţilor ctitori aceştii biserici Gafinceşti şi alţii după
pomelnicul lor să se pomenească la sfânta biserică rară strămutare în veci la Sfântul
j ărtvelnic spre aducerea aminte, spre semnul mulţămirei mele şi spre mântuirea lor.
6. Grijile, sărândarele şi toate cele trebuincioase cuprinse prin diată şi care
porunceşte legea p(u)r(u)rea să am a le face pentru sufletele răpousaţilor ctitori.
7. Toate aceste(a) arătate mai sus şi altele câte trebuinta şi buna cuviinţă va
cere a să face sânt datoriu a le face atât eu cât şi în urmă clironomii mei cu a mele
c(h)eltuele, luând însă şi eu şi clironomii meitot venitul ce va (i)eşi de pe toate părţile
de moşii şi alte acareturi ce are sfânta biserică.
8. Şi pentru toate acestea mă îndatoresc eu şi clironomii mei ca nici odinioară
şi în veci să nu supun această sfântă biserică supt cea mai puţină datorie, ci mai vârtos
silitor fiind spre adăogire şi folosul bisericii şi pentru a noastră pomenire, iar nu ai
vinde cu vreun c(h)ip sau ai înstrăina cel mai mic lucru de ale bisericii, întru care
voinic nu sânt, atât eu cât şi clironomii mei, ci să se păzască toate în toată vremea în
fiinţa lor înbunătăţându-le pe cât va fi putinţa.
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9. Toate datoriile pităresii cu zapisă şi rară zapise câte se vor dovedi bune mă
îndatoresc a le plăti până la o para fieştecăruia creditor.
1 0. Şi, din rodurile care am să eu să port de grijă pentru toate precum să arată
mai sus, atât eu cât şi clironomii mei, însă fără să fiu atât eu cât şi clironomii strămutat
dintr-ace(a)stă epitropie vecinică ce m-am rânduit de cătră adivăratul clironom
pătăreasa Ecaterina, căria şi dumisale cât va mai fi în viaţă ce-i va mai dărui
D(u)m(ne)zeu, am să-i port de grijă la toate cele ce va cere trebuinta, îmbrăcămintea,
hrană şi ahile să o odihnesc fără supărare sau până la sfărşit(ul) vieţii sale şi am iscălit.
1 8 1 8 mart(ie) 1 O
Ioan Costac(h)i spătar
De la divan
Scrisoarea aceasta cătră stanta mitropolie fiind dată şi iscălită de cătru
însuşi(i) dumn(ea)lui spătar(ul) ioan Costac(h)işi pentru că întru toate are a urma
întocmai(i) cum să cuprinde la scrisoarea dum(i)s(a)le, să încredinţează şi de către noi.
1 8 1 8 mart(ie) 1 1
Balş vel logofăt
Copie aceasta poslăduindu-să din cuvânt în cuvânt şi fiind întocmai(i) cu cea
adevărată, să adeverează de cătră noi.
Ioan ( . . . )
<ss>
mitropolit Moldaviei

Veniamin

D.A.N.l.C. , F.E.H., XXZY 1 125, Copie.
-1818 aprilie 3.
Veniamin Costachi, mitropolitul Moldovei, scrie
Episcopului de Huşi, să-i trimită copie de pe scrisoarea spătarului Ioan Costachi prin
care acesta ia sub epitropia sa toată averea dăruită bisericii din Dolheni derăposatul
pitar loniţă Gafencu şi de soţia, rugându-1 să răspundă de primire.
-

Preosfinţite Episcope al Sfintei Episcopii Huşului kir Melteie cu cea în
H(ri)s(tos) frăţască dragoste înbrăţişez.
Pentru beserica cu hramul Prea Sfintii Născătoare de D(umne)zeu ce iaste pe
moşia Dolhenii de la ţinut(ul) Fălciului înzăstrată de răposat(ul) pitar Ioniţ(ă) Gafenco
şi de soţia sa şi acum dată besericii cu toată averea mişcătoare şi nemişcătoare supt
vecinică epitopie dum(i)s(a)le spătar(ului) Ioan Costac(h)i şi a clironomilor
dum(i)s(a)le, carele prin scrisoare cu iscălitura dum(i)s(a)leîncredinţată şi de divan
dată pentru siguranţie la mitropolie, să îndatoreşte ce urmare are să păzască în toată
vremea şi de a p(u)r(u)rea, pentru ca să se poată păzi toate îndatoririle dum(i)s(a)le
întocmai(i) şi pre deplin. Iată scoţindu-să copie întocmai(i) de pe cea adevărată
îndatorire a dum(i)s(a)le să trimite la Preosf(inţia) ta încredinţându-s(ă) şi toată
purtarea de grijă şi privigerea la înplinirea îndatoririlor vecinicului epitrop ca pentru
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un locaş ce să află în Eparhia Preaosfinţii tale. Pentru care vom avea răspunsul
Preosf(inţiei) tale de primire.
Sântem a preaosf(inţiei) tale în H(ri)s(tos) şi înpreună sluj itor(i).
<ss>
mitropolit

Veniamin

D.A.NI. C., F.E.H., XXIV 1 126, Original, difolio, filigran, pecete inelară în
ceară verde pentru închiderea plicului.
-1822 mai 8. - Ecaterina Gafencu roagă pe Meletie, Episcopul Huşilor, să o
ierte că a scos de sub epitropia Episcopiei moşia Dolheni, dăruită de Ioniţă Gafencu,
soţul său, Episcopiei şi a trecut-o sub epitopia spătarului Ioan Costachi, care
neînlesnind-o cu nimic, întoarce iar dania la Episcopie.
Cu pre(a) plecate metanii înc(h)inându-mă sărut driapta blagoslovitoare
Preaosfinţiei Voastre
Fiind că după moartea soţului mieu Ioniţă Gafencu pit(a)r, ca o femeie mai
slabă de minte fiind şi potrivindu-mă unora şi altora, am întors moşia Dolhenii ce era
afierosită danie Sfintei Episc(o)pii de răposatul mieu soţ şi am fost dat-o supt epitropie
dum(i)sali spătar(ului) Ioan Costac(h)i, făgăduindu-să că mă va înlesni cu multe
agiutorinţă. Apoi văzând că dum(nea)lui spăt(arul) cu nimică nu m-au înlesnit şi
căindu-mă pentru că am fost luat-o de supt epitropie Sventei Episcopii şi văzîndu-mă
aproapi de sîarşitul vieţii meli, din tot sufletul iarăşi(i) o afierosăsc danie Sfintei
Episcopii, ca să fie în veci spre pomenire me(a) şi a răposatului meu soţ. Mă rog
Preasvinţiilor voastre să mă (i)ertaţi şi precum veţi socoti şi Duhul Sfânt vă va lumina,
să trageţ(i) iarăşi(i) Preaosv(inţite) parte(a) me(a)de moşii Dolhenii. Pentru căindu-mă
precum am zis, din suflet şi cu toată inima afierosăsc danie Sfintei Episc(o)pii Ruşii, şi
cât îmi va mai lungi Dumnezău viaţa mă rog să am o stăpânească milă şi punere la
cale.
1 822 maiu 8
Şi sânt
A Preaosv(inţiei)
pre plecată
Ecaterina Gafenceasă am pus şi inelul mieu

D.A.NI. C. , F.E.H., XXIV 1128, Original difolio, filigran, pecete inelară în tuş.
-1822 iunie 14.
Ecaterina Gafencu întoarce Episcopiei Huşilor dania
moşiei Dolheni din ţinutul Fălciului, pe care greşit o stricase, dând-o spătarului
-
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Ioniţă Costachi. Martori, Cu adeverirea /sprăvniciei Fălciului şi a Divanului din 2 7
iunie 1822.
Eu ce(a) mai gios iscălită fac ştiut prin această scrisoare a me(a) ce cu
încredinţare o dau la Sfânta Episcopie Ruşii, că încă până in viaţă era răposat(ul) soţul
mieu pit(a)r(ul) Ioniţă Gafencu, ca unii ce nu avem copii din păcatile noastre,
socotindu-ne împreună am fost afierosât moşie me(a) Dolhenii de la ţânut(ul) Fălciului
la Sfânta Episcopie Ruşii în doao rânduri în vreme(a) Preaosvinţitului Episc(o)p
G(h)erasim pe urmă şi în vremea Preaosvinţitului Episcop Meletie, prin danii şi
scrisori întărite de Preosvinţitul răposatul părintili mitropolitul Iacov şi de alte obraze
cinstite ca să rămâie statornică pentru a noastră vecinică pomenire. Şi pe urmă după
moarte(a) răposatului soţului mieu ca o fimeie slabă de minte potrivindu-mă sfătuirilor
a unora şi a altora sângură am voit a strica dania noastră aceea dând scrisoare(a) me(a)
de danie la dum(nea)lui spăt(arul) Ioan Costac(h)i 1 lucrul cu totul greşit 1 numai şi
numai la nişti făgăduinţă multe urmându-mă, care acum mai pe urmă văzându-le şi
cunoscându-le că rămân Iară de nici un timeiu, mi-am venit în minte şi întru mare
căinţă cu mustrare de cuget că tare am greşit cu strămutare(a) daniilor pomenite.
Pentru aceea acum văzându-mă şi la vârsta bătrâneţilor din tot sufletul mieu căindu
mă cu hotărâre afierosăsc şi întăresc acele pomenite danii a răposatului soţului mieu şi
a meli iarăşi(i) la Sfânta Episcopie Ruşii, să fie pentru a noastră vecinică pomenire
nestrămutată şi împutemicesc prin această mai de pre urmă a me(a) scrisoare ca ace(a)
danie ce am fost făcut dum(i)sale spăt(arului) Ioan Costac(h)i greşită şi neplăcută să
rămâie de acum cu totul răsuflată şi Iară nici o putere nici să să ţie în samă. Pentru
care spre mai bună şi temenică păşire a aceştiaş de sus pomenite danii adeverez cu
iscălitura me(a) şi rog şi pe alte cinstite obrază ca să iscăliască şi să să încredinţăză
această scrisoare şi de cătră dum(nea)lor dregătorii ţinutului.
1 822 iuni(e) 1 4
Eu Ecaterina Gafenceasă neştiind carte am pus inelul meu şi numele.
<ss> Dimi. Andrean martur
<ss>
<ss>
<ss> lani iconom ot Ruşi
<ss> Gavril Meluş
<ss>

D.A.N.I. C. , F.E.R., XXIV 1 130, Original, difolio, filigran, pecete inelară în tuş.
-1822 iunie 15. - Ecaterina Gafencu face cunoscut Episcopului Ruşilor că a
întărit cu martori întoarcerea daniei moşiei Dolheni de către spătarul Ioniţă Costachi
la Episcopie.
Cu fiiască
Preaosvinţii Voastre

plecăciune

închinându-mă

sărut

dreapta
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După făgăduinţa ce am dat prin întâi scrisoare(a) me(a) cătră Preaosvinţie
voastră, pentru moşie me(a) Dolhenii care de răposatul meu soţ şi de mine au fost dată
danie Sfintei Episcopii Huşii şi iarăşi(i) de mine stricată şi dată danie dum(i)sali
spăt(arului) Ioan Costac(h)i. Acum mai pre urmă la celi mai adânci bătrâneţă viind am
cunoscut greşala ce am făcut pentru care mult căindu-mă şi mustraru cugetului mieu în
toată vreme(a) rugându-mă la inimă, din tot sufletul şi cu inimă curată, iarăşi(i) o
afierosăsc danie Sfintei Episc(o)pi(i) unde de mai înainte 1 încă fiind soţul mieu în
viaţă au fost dată 1 şi întăresc ace(a) danie de mai înainte ce de răposat(ul) mieu soţ
împreună cu mine au fost făcută, iar danie ce am fost făcut dum(i)sali spăt(arului) Ioan
Costac(h)i în urmă să nu aibă nici o lucrare înprotiva cărie iată şi scrisoare(a) me(a) de
întăritură, la care m-am rugat la mulţi boeri să să iscălească şi să să întăriască şi de
cătră dum(nea)lor boerii dregătorii ţinutului ca să rămâe lucru în veci nestrămutat de la
Sfânta Episcopie şi mă rog Preaosvinţiei voastre să mă (i)ertaţi şi să primiţi această
danie cu bucurie. Şi cât voi fi în viaţă să am stăpânească punere la cale a fi agiutată cu
ceva la slăbăciunile meli.
1 822 iuni(e) 1 5
Ş i rămân
A Preaosvinţiei Voastre
pre plecată
Eu Ecaterina Gafenceasă neştiind carte am pus inelul mieu

D.A.N.1. C. , F.E.H., XXJY 1 129, Original,

filigran.

-1822 iunie 27. - Divanul încredinţează actul pităresei Ecaterina Gafencu din

14 iunie 1822.

Divanul
Înfăţoşindu-să în Divan scrisoare(a) aceasta a dumis(ale) pităresăi Ecaterina
Gafinic(a)să de Preosfinţia sa părintele Meletie Episcop Huşului şi vec(h)il Sfintei
Mitropolii ca să se încredinţeză şi văzându-să atât din cuprindere(a)ei cât şi din
mărturisirea a multora boeri că dintru început plecare(a)sa şi a soţului ei au fost tot
cătră Sfânta Episcopie a săvârşi dania aceasta, precum au fost săvârşită şi mai înainte.
Al doile(a), văzindu-să prin două scrisori a sale cătră Preosfinţitul Episcop, una de la 8
zile a trecutei luni maiu şi alta de la 1 5 zile a aceştii luni iunie mărturisindu-ş(i) căinţa
cu prefacere(a) danieicătră dum(nea)l(ui) spăt(a)r(ul) Ioan Costac(h)i şi rugându-să a
primi întoarcere(a) aceştii danie să fie tot cătră Sfânta Episcopie. 1 precum şi urmează
acum prin scrisoarea aceasta, rugând pe mulţi boeri mari şi mici din Huşi precum şi pe
dumn(e)(a)lor dregătorii ţinutului Fălciului de au încredinţat-o /. S-au cunoscut că tot
întru aceasta au fost ce(a) desăvârşită atatornică hotărâre a sa ca şi mai înainte cătră
Sfânta Episcopie. Pe care danie cătră bisărică mai ales şi pravilele o legiuescu cu
deplina statornicie. Şi dar spre a ave(a) scrisoarea aceasta deplina credinţă şi tărie să
adevereşte de la Divan.
1 822 iuni(e)27
<ss>
<ss>
<ss>
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D.A.N.I. C. , F.E.H., XXIV 1 130, Original, difolio, f. 3 .
-1822 iulie 9 . - Ecaterina Gafencu adaugă la dania moşiei Dolheni către
Episcopie şi o moară, pa care a omis să o treacă atunci in scrisoare, rugând să i se
dea o chiliuţă in apropierea Episcopiei.
Cu fiască plecăciune
Preaosv(inţiei) V(oastre)

închinându-mă

sărut

driapta

blagoslovitoare

Măcar că în danie ce am făcut mai înainte la Sfânta Episcopie Huşii sunt
cuprinsă cu moşie me(a) Dolhenii şi alte hlize, dar împreună am şi o moară care
aceasta am uitat a să pomeni atunci. Deci acum dar cu amăruntul binesocotindu-mă
înpreună cu moşie Dolhenii şi alte hlize ce mai am toate împreună cu moara cu toată
voinţa şi dorinţa sufletului mieu le afierosesc Sfintei Episc( o)pii spre vecinica
pomenire(a) me(a) şi a soţului mieu.
Pentru care şi rog pe Preaosv(inţia) V(oastră) să porunciţi a să rândui un
vec(h)il pe cineva spre strângere(a) veniturilor de pa această moşie şi din moară.
Iar pentru mine aflându-mă la slăbăciune(a) bătrâneţilor, mă rog să fie punere
la cale să mi să găsască o c(h)iliuţă de se va pute(a) în ogradă sau afară în pre(a)jma
Episc(o)pi(ei) să fie cu apropiere pentru biserică şi pentru hrana ce(a) de toate zilele
cât voi mai fi în viaţă, cât s-a pute(a) mai în grabă, căci acum după D(u)rnnezău
nicăeri nici un razăm şi nădejde nu am, decât numai la Preaosv(inţia) V(oastră),
1 822 iuli(e) 9
fiind
A Preaosvinţiei Voastre
Pre(a) plecată fiică sufletească şi slugă
Eu Ecaterina Gafinceasă neştiind carte mi-am pus numele şi inelul mieu

D.A.N.I. C., F.E.H., XXIV 1 131,

Original, filigran, pecete inelară în tuş.

-1822 noiembrie 23. - Ecaterina Gafencu pităreas roagă Episcopul Huşilor:
întâi să îngrijească ca cei şase scutelnici ce îi are să nu fie supăraţi de isprăvnicie şi
al doilea să ia măsuri ca să-şi câştige dreptatea în pricina ce are cu medelnicerul
Gheorghe Vasiliu pentru moşia Andrieştiişi moara de pe Dolheni.
Cu fiască plecăciune
Preaosv(inţiei) V(oastre)

înc(h)inărndu-rnă

sărut

driaptă

blagoslovitoare

Întâi rog stăpâniască bunătate(a) Preaosv(inţite) să iconornisâţi pentru şasă
oameni ce-i am scutelnici spre a rămâne nesupărare de cătră cinst(ita) isprăvnici(e) ca
să-mi poată căuta de bătrâneţili şi slăbiciunili în cari mă aflu.
Al doile, înştiinţez Preaosvinţiei voastre că moşie Dolhenii ce iaste afierosită
dani(e) SvinteiEpiscop(ii) fiind vândută med(e)l(nicerului) G(h)eorg(h)ie Vasiliu cu
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contract carecare se înplineşte la Sf(ântul) G(h)eorg(h)ie viitoriu, afară de alte hliză ce
mai iaste pe moşia Andrieştii ce tot la Sf(ânta) Episc(o)pii este dată şi dum(nea)lui
med(e)l(nicerul) G(h)eorg(h)ie măcar că Andrieştii nu-i sânt vânduţi prin contract ce
are, dar dijmurili ce au (i)eşit de pe Andrieşti m(i)-au luat şi m(i)-au amestecat într-a
Roşiecilor, după cum vă va pliforisi mai pre larg pri(n) viu cuvânt un Ioniţă Blanariul
ce iaste şi el răzăş pe Andrieşti, care acum să află la Eş stând în giudecată pentru
Andrieşti şi mă rog ca să n(e) agiutaţi la dreptate(a) ce va ave(a). Osăbit
med(e)l(nicerul) G(h)eorg(h)ie s-au fost făgăduit că va tocmi moara ce este pe Dolheni
şi va face şi ezătura iazului mai sănătoasă şi acum nici ezătura nu o tocmeşte, nici
moara. Au rămas să se strice moara şi iazul dacă nu va tocmi ezătura şi măcar că
moara nu este cu dreptate s-o stăpânească, nici o dată n-au fost vândută cu moşia, dar
zicând că îi va purta de grijă meremetisind ezătura bine şi la moară orice va trebui va
face şi va purta de grijă şi la biserică m-am măgulit şi i-am dat-o în cumpărare
împreună cu moşie. Acum numai că la biserică nemică nu agiută dar şi moara au lăsat
o în pro(a)stă stare pentru care pe ( . . . ) a înştiinţa Preaosv(inţia) V(oastră) şi mă rog
supuneţ(i) la cale precum va fi mai bine spre a nu rămâne acest lucru să se strice de
istov din pricina dum(isa)le med(e)l(nicerului).
1 822 noem(brie) 23
A preaosv(inţiei) V(oastre) pre(a) plecată fiică suf(letească)
Ecaterina Gafencu pit(ăreasă) am pus inelul mieu

D.A.NJ. C.,

F .E.H., XXIV 1132, Original, filigran, pecete inelară în tuş.

- 1823 martie 2. Ecaterina Gafencu pităreasa se roagă domnului ca, după
ce moşia sa Dolhenii din ţinutul Fălciului, fusese dăruită Episcopiei, apoi trecută sub
epitropia spătarului Ioan Costachi, apoi iar întoarsă Episcopiei, să o dea acum
definitiv, iar postelnicului (acum) Ioan Costachi, venit de peste Prut unde se mutase
după ultimele întâmplări.
-

Prea înălţati Doamni !
Răpos(atul) bărbatul meu pit(arul) loniţ(ă) Gafencu încă în viaţă fiind, ne-am
unit amândoi întru cuget şi întru aplecari şi făcând diiată pentru moşiile noastre,
Dolhenii şi alte sălişti alăturati cu aceasta, carii acu sânt mii(e) clironomii părinţăşti şi
strămoşăşti, le-am dat toate supt epitropia Sfintii Episcopii Huşi cu îndatoriri ca Sfânta
Episcopii să poarti de grijă atât pentru sufletul bărbatului cât şi pentru celi
trebuincioasă mii, cât voi mai fi în viaţă, cum şi toati acareturili ce sânt pe moşii să le
întăreasacă şi să le sporească. După săvârşire(a) bărbatului meu din viaţă în urmă,
cunoscându-mă că Sfânta Episcopii nici o purtare de grijă nu ari pentru îndatoririle
mai sus cuprinsă şi mai ales văzând că şi toate acareturile să răsăpăsc, în vreme(a)
domnului Calimah au făcut ceriri ca să s(e) rădici această epitropii(e) de asupra Sfintei
Episcopii şi să s(e)facă de veci epitropi pe dumis(a)le post(e)lnic(ul) Ioan Costac(h)i,
fiind atunce(a) spătar. Am fost rânduită în cercetare(a) divanului şi găsându-să cu cale
de cătră dumn(ea)lor veliţii boeri a vremii de atunce(a) cer( . . ) prin carte de giudecată
ci mi s-au dat s-au făcut pe dum(isa)le Ioan Costac(h)i de veciu, atât dum(nea)lui cât şi
.
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clironomii dumis(ale), după cari i-am făcut şi diată, întărindu-se giudecata
dum(nea)lor veliţilor boeri şi de cătră domnul Calimah prin însămnată carte gospod, şi
tot trebuincios(ul) agiutor şi purtare de grijă întru toată nemultămire(a) me(a) am
cunoscut de la dum(nea)lui post(elni)c(ul) c(h)eltuind de la dumis(a)le piste zăci mii
lei întâmpinare nevoilor mele şi sporire acareturilor de pi moşii. Dar fiind că acum în
vremea întâmplărilor trecute dum(i)s(a)le post(elni)c(u)l s-au dus piste Prut şi eu
nevoind a mă duci am rămas la locul meu şi după multe vorbi ci au şi eşit de la unii că
dum(nea)l(u)i post(elni)c(ul) au hotărât să nu mai treacă în iastă parte, de la alţăi că s 
ar fi săvârşit din viaţă acolo, văzându-mă găsâtă î n adâncimile bătrâneţilor m-am
îngrijât pentru săvârşire(a) me(a) şi cugetând ca să-mi pui la cali zile de cuviinţă m-am
dat prin ştire(a) divanului iarăş(i) supt epitropii(a) S fintii Episcopii.
Acum dar fiind că dumis(a)le post(elni)c(u)l Ioan au vinit de peste Prut cu
toată statornicia dumis(a)le aice(a), de la carile precum arăt mai sus am cunoscut
îndestulă purtare de grijă cu toată mulţămire(a) me(a) şi au întâmpinat şi nevoile meli
cu atâta sumă de bani şi esti şi hotărât epitrop de veciu atât eum(i)s(a)le cât şi
clironomii dumis(ale). Mă rog înălţimii tale ca să fiu pusă la cale de a rămâne tot supt
epitropia dumis(ale) post(elni)c(ului) în cuprindere(a) hotărârii date de la domnul
Calimah, şi scrisoare(a) aceea ci s-au dat Sfintii Episcopii de epitropii acum în
vreme(a) întâmplărilor să s(e) ei înapoi şi să rămâi ca o hârtii albă şi de cătră
înălţime(a) ta mărit(e) ca să s(e) întărească epitropia dumis(ale) post(elni)c(ului) di
veciu. Şi va fi înălţimii tale vecinică pomenire.
Pre plecată la mila înălţimii tale
<ss> Ecaterina Gafinco pit(rea)s(ă)
Dum(nea)l(ui) vel logofăt cercetând va face celi de cuviinţă.
( 1 )823 mart(ie)

<ss>

2

Cătră cinst(it) Preosfinţie sa kir Meletii episcop Sfintei Episcopii Ruşii.
Pre larg pe cum pliroforosi Preosfinţie ta arătare în cerirea numitei
jăluit(oa)r(e). deci Preosfinţia ta vei binevoi a trimeti ( . ) răspunsu(l) aice cum
urmiază adivărul aceştii pricini şi de nu are Sfânta Episcopii vreun cuvânt de răspuns
înpotrivă spre a să şti ce să urmare să s(e) păzască asupra cererii numitei j ăl uitoare.
. .

1 823

<ss> ( . . . ) vel logofăt
mart(ie)

din

14

D.A.NI. C., F.E.H., XXIV 1 133,
14 martie 1 823 în original.
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