ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS, XXX I , 2010

118

DOCUMENTE INEDITE PRIVIND SATUL PLOPENI
PROPRIETATEA EPISCOPIEI HUŞILOR
Costin Clit
Cuvinte cheie: Episcopia Ruşilor, moşia Plopenilor, bolovan de piatră, valea
lui Roatăş, fântâna lui Jirebie, movilă.
Key words: Ruşi Diocese, Plopeni estate, stone boulder, valley of Roatăş,
fountain of Jirebie, mound.

Abstract

The documents that we publish rejlect some aspects related expecially by
estates borders and Plopeni village, local toponymy, but also bringing offoregneirs
colonist, from bishops Serafim (before 29 march 1 660 - beggining og 1 667), Ioan
(anterior of 30 january 1 667 - beggining og 1 674) and Sofronie (before of 31 march
1 674 - the end ofyear 1 676.) period.
Înfiinţată în

1 598, Episcopia Ruşilor beneficiază de dania domnului Ieremia
( 1 595-1 600; 1 600-1 607) din anii 1 602-1 604, prin care a "dat şi am mi/uit a
noastră sfântă rugă, ce făcută noao (de) sfântă episcopie Huş(ului), unde este hramul
sfinţilor întru tot lăudaţilor apostoli Petru şi Pavel cu aceste sate: satul Plopenii şi
satul Cozăeci şi Răşăştii şi sălişte Creţăştii şi Spărieţii, ce sânt la ţin(utul) Fălciului" ,
iar "aceste mai sus scrise sate au fost drepte a domnii mele şi sunt ascultare la ocolul
târgului nostru Huşului . În document se mai consemnează: ,jar hotarul acelor de
mai sus numite sate anume Plopenii şi Cozăecii şi Răşăştii şi siliştea Creţăştii şi
Spărieţii, cărei sânt la ţin(u)t(ul) Fălciiului şi Căcăcenii care sânt la ţin(u)t(ul)
Lăpuşnii şi cu mori la Pănăoasa, ce sânt în gârla Prutului şi ca să fie hotărâre moşii
Movilă

"

tuturor, după a lor cele vechi hotară, pe unde din veac au umblat. " 1 Satul Plopeni a
2
făcut parte din ocolul domnesc al târgului Ruşi.
Documentele pe care le publicăm reflectă unele aspecte legate mai ales de
hotarele moşiei Plopeni dar şi a aducerii de colonişti străini, din timpul Ep iscopilor
Serafim, Ioan şi Sofronie. Oferim şi informaţii succinte despre cei trei ierarhi huşeni.
Episcopul Serafim (înainte de 29 martie 1 660
începutul anului 1 667),
urmează în scaunul episcopal din Rădăuţi (înainte de 1 1 aprilie 1667 - retras după 6
3
martie 1669). Î şi are metania la mănăstirea Agapia. În documentele vremii apare
-

1 Documente privind istoria României, veacul XVII, A. Moldova, voi. V (1601-1 605) (D. 1. R.}, Editura
Academiei, 1 952, p. 28-29, document nr. 42, comitet de redactie Ion lonaşcu, l. Lăzărescu-lonescu, Barbu
Câmpianu, Eugen Stănescu, D. Prodan, Mihai Roller, redactor responsabil. Autorii datează documentul
între 1 602-1 604, după componenta divanului domnesc; republica! de Costin Clit, Documente privitoare la
începuturile episcopiei Huşilor în Cronica Episcopiei Huşilor, III, 1 997, p. 280-28 1 .
2 Despre satul (cartierul) P lopeni a se vedea Costin Ci it, Biserica ., Sfântul Gheorghe " din Huşi, Editura
Sfera, Bârlad, 2006, p. 5 -20.
3 Istoria românilor, vot. V, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 1 03 8 - 1 039.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro

119

ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS, XXX I , 2010

alături de ceilalţi ierarhi ai ţării, cum ar fi cele din 6 iunie 1 662, alături de mitropolitul
Sava, Dosoftei, episcopul Romanului şi Teofan, episcopul Rădăuţului,4 din 27
noiembrie 1 662,5 9 aprilie 1 663,6 1 6 iunie 1 663/ 4 septembrie 1 665. 8 La 30 ianuarie
1 667 apare ca episcop de Rădăuţi, în documentul prin care Misail egumenul şi soborul
mănăstirii, vând marelui paharnic Apostolachi satul Căpoteşti din ţinutul Vaslui,
alături de mitropolitul Ghedeon, episcopul Dosoftei al Romanului şi episcopul Ioan de
la Huşi.9
Despre Episcopul Ioan (anterior datei de 30 ianuarie 1 667-începutul anului
1 674) se credea că şi-a început păstoria anterior datei de I l aprilie 1 667, 1 0 sau în
primăvara anului 1 667. Episcopul Ioan şi-a avut metania la mănăstirea Secu. 1 1
Documentul din 30 ianuarie 1 667, menţionat mai sus, îl atestă şi pe episcopul Ioan din
Huşi. Episcopul Ioan este atestat în diverse documente alături de ierarhii ţării, cum ar
fi cele din 4 noiembrie 1 667, 1 2 după 6 noiembrie 1 667, 13 1 5 noiembrie 1 667/4 27
martie 1 669, 1 5 4 iulie 1 67 1 . 1 6 Trece în scaunul de la Roman (înainte de 3 1 martie
1 674-1 685). 17 Este înmormântat lângă biserica mănăstirii Secu. Inscripţia de pe
mormântul său este de redacţie slavonă. 1 8
Episcopul Sofronie (înainte de 3 1 martie 1 674 - sfârşitul anului 1 676) se
confruntă cu urmările luptelor din zonă. Nu se ştie dacă a murit în Huşi s-au a
demisionat şi nici nu îl întâlnim la o altă eparhie.
Hotamica din 3 august 1 673, a fost publicată recent, fiind folosită copia din
colecţia Manuscrise, nr. 545, din Arhivele Naţionale. 1 9 Unii autori se folosesc de
documentul respectiv în elaborarea studiilor Iară a cita sursa, obligaţie impusă de
deontologia profesională, care lipseşte din păcate?0
·

4

Ioan Caproşu, Documente privitoare la istoria oraşului laşi, voi. Il, Acte interne (1 661-1690), Editura
Dosoftei, laşi, 2000, p. 24-26, nr. 26.
5 Ibidem, p. 36-44, nr. 42.
6 Ibidem, p. 49-53, nr. 49.
7 Ibidem, p. 59, nr. 55.
8 Ibidem, p. 85-90, nr. 90.
9 Ibidem, p. 1 34- 1 35, nr. 152.
10 Istoria românilor, V, p. 1 039
1 1 Preot Scarlat Porcescu, Episcopia Huşilor Pagini de istorie, Editată de Episcopia Rpmanului şi Huşilor,
1 990, p. 60.
1 2 Ioan Caproşu, Documente, voi. Il, p. 1 58- 1 59, nr. 1 79.
1 3 Ibidem, p. 1 6 1- 1 62, nr. 1 82.
14 Ibidem, p. 1 63 - 1 65, nr. 1 84.
1 5 Ibidem, p. 2 1 0-2 1 2, nr. 24 1 .
1 6 Ibidem, p. 3 3 1 -332, nr. 357.
1 7 Istoria românilor, V, p. 1 038.
1 8 Melchisedec Ştefănescu, Cronica Romanului, 2008, p. 290.
19 Costin Clit, Începuturile bisericii .,Sfântul Ioan "din Huşi în Studii şi articole privind istoria oraşului
Huşi, voi. ll, volum coordonat de Costin Clit şi Mihai Rotariu, Editura Sfera, Bârlad, 2009, p. 273 -274.
20
Ştefan Plugaru, Restituiri monografice: comuna Stănileşti. Repere toponimice, în Lohanul revistă
cultural - ştiinţifică, Huşi, Anul V, nr. 2 ( 1 7), aprilie 201 1 , p. 39; Acelaşi autor preia informaţii din Costin
Clit, Documente inedite privitoare la moşia Căcăceri, ţinutul Lăpuşnii în Studii şi articole, voi. Il, p. 2 1 6
ş i î l foloseşte fără a cita, î n articolul Biserica cu hramul .,Sfinţii Voievozi "din Stănileşti în Elanul,
Giurcani, nr. 93, noiembrie 2009, p. 5. Sperăm că aceste practici ruşinoase vor dispare din modul de lucru
al domniei sale.
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1 . - 1 662 (7170) aprilie 7, laşi. - Eustratie Dabija voievod împuterniceşte pe
Serafim, episcop de Huşi, precum şi pe vătămanu/ său din Plopeni, să cheme oameni
străini din Ţara Turcească, Leşească, Muntenească, Ungurească, sau .,fie ce limbă
vorfi "care vorfi scutiţi timp de patru ani dacă se vor aşeza acolo.
lo Istratie Dabij(a) voevod bj iu mlstiu gpdăr zemli Moldavscoi. Datam cartea
domnii meale părintelui şi rugătoriului nostru lui Sarafim episcopului de Huş(i) şi
deregătoriului şi vătămanului său din Plopeni ce sântu lângă Huş(i) spre aceia ca să
aibă aş c(h)ema oameni streini dintr-alte ţări, din ţara turcească şi din ţara leşască şi
din muntească şi din ţara ungurească şi dintr-alte părţi fii ce limbă vor fi. Şi dacă vor
veni de să vor aşeza acolo la acel sat ce mai sus scriem, de la domnia mea vor avea
slobozit în 4 an(i) şi vor fi în pace de dajdi şi de zloţi şi de lei şi de taleri şi de galbeni
şi de orţi şi de cai de olac şi de podvezi şi de sulgiu şi de untu şi de iliş şi alte dări şi
ang(h)erii de toate sântu pre alţi mişei în ţara domnii mele, nime întru nemic să nu-i
învăluiască. Aşijderea şi voi pârcălabi de acel ţinut şi globnici şi olăcari şi podvodari
şi deşugubinari nime întru nemicu nu-i va învălui ca apoi cine va învălui (pre ce)
cartea domnii mele bine să ştii că acel sluj itoriu va fi de certare de la domnia mea.
Într-alt c(h)ip nu va fi.
U las vlt 7 1 70 ap(rilie) 7
Sam gpd vami velet
<ss> lstratie Dabija voevod

D.A.N.I. C. , F.E.H., LXVII 12, Original, difolio, filigran, rupt la îndoituri,
semnătura voievodului, sigiliu inelar octogonal în ceară roşie; D. A. N. I. C. ,
Manuscrise, nr. 545, f. 22v; Menţiune în Melchisedek, Chronica Huşilor şi a
Episcopiei cu aseminea numire, Bucureşti, 1 869, p. 1 26; Catalogul documentelor
moldoveneşti din Arhiva Istorică Centrală a Statului, (C. D. M.), voi. III, 1 653-1 675,
Bucureşti, 1 968, p. 1 8 1 , nr. 79 1 .
2. - 1 673 (7183) august 3 . - Ioan şoltuzul împreună cu şase pârgari din

târgui Huşilor raportează domnului asupra alegerii şi stâlpirii hotărniciei pe care au
făcut-o hotarelor satului Plopeni.

M(i)l(o)stive şi luminate do(a)mne să fii mărie domni(e)i tale sănătos. Facem
şt(i)re domnii mării tal(e) precum au venit cinstită cartea mării tale la noi să alegem şi
să stâlpim hotarul satului Plopenilor a Svintei Ep(i)sc(o)pii a Huş(i)lor. Deci noi am
mersu şi am strânsu oameni buni bătrâni târgoveţ(i) şi megieş(i) de prin pregiur şi am
stâlpit locul despre târgu precum au fostu de v(e)ac, de la casa lui Drăgan din capul
săliştii din sus şi am pus bolovan. Deacii am purces pe drum în gios pănă în coada
râpii peste Leatea pe din gios de pod în cărarea Roşcăi şi am pus bolovan. Deacii am
luatu cărare(a) în gios pănă în Reacea peste Reacea pre dial pre din sus de pe drumul
cel săpat şi am pus bolovan în muc(h)e(a) dialului. Deacii am luatu preste valea lui
lvan în muc(h)e(a) dialului în drum şi am pus bolovan. De acolo preste valea lui Dod
în movila Păscarilor şi iarăşi(i) am pus bo(lo)van, din movila Păscarilor în şăs în coada
Topilelor prin coada Lungului în ung(h)iul stejarului la Pruteţ, din sus la adăpătoare(a)
vitelor, apoi am mers în gios iar în ung(h)iul stejarului din gios, deacii în Drislovăţ în
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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gura Văilor pre unde au hotărât Toma vornicul pre sămnele dum(isale) am mersu pre
din gios. Deacii am luat Drislovăţul în sus păn(ă) în făntâna lui J(i)rebie, din f'antână
am luat costişa la dial în sus în piscul lui Vrabie în movil(ă) unde au pus Toma
vomicul piatră, de acolo am mersu în coada râpii Volosenilor şi am pus piatră, din
coada râpii în dreptu spre soare răsare în costişa văii lui Roatăş, apoi peste vale(a) lui
Roatăş în dreptu în costişa despre soare apune într-o moviliţă, apoi peste dial unde să
înpreună hotarul cu a Spărieţilor apoi pe dial alăturea cu hotarul Cârligaţilor pănă
deasupra în dial într-o ruptură de pădure din gios de răscruce. Deacii la vale în lacul
lui Bivol, din lacul lui Bivol la vaii în casa lui Drăgan în sălişte de unde am început
întâi a hotărî. Noi aşa am socotit cu oameni buni pe unde au fost hotarul de v(e)ac şi l
am stâlpit. De iasta facem ştire măriei tale. Să fii măria ta sănătos. O Hs. Amin.
Vlt 7 1 8 1 av(gust) 3 dni
Ioan şoltuzul cu 6 pârgari
Vomiculde târg
Ion pârcălab
Strătulat pivniceri
G(h)eorg(h)i biv pivnicer
Mai mici robii mării tale Panhilie biv vei stolnic şi Caracaş biv sulger facem
ştire mării tale
Erei Platon
Popa G(h)eorg(h)i
Popa loan
Erodiacon Nicanor
Erodiacon Lupaşco
Simion Onţul
Beciul
Toader
Macarie
Neculai

D. A. N /. C. , F. E. H., LXVII 1 3, filigran, 5 sigilii în fum ( l mijlociu şi 4
D. A. N 1. C. , F. E. H., LXIII 1 1-2, Surete de pe hotamica Plopenilor; D. A.
N 1. C., Manuscrise, nr. 545, f. 3 1 , C. D. M. , III, 1 653- 1 675, p. 480, nr. 2303;
Menţiune în Melchisedek, Chronica Huşilor şi a Episcopiei cu aseminea numire,
Bucureşti, 1 869, p. 1 36; Copia din Manuscrise a fost publicată de Costin Clit,
Începuturile bisericii " Sfântul Ioan "din Huşi în Studii şi articole privind istoria
oraşului Huşi, voi. Il, volum coordonat de Costin Clit şi Mihai Rotariu, Editura Sfera,
Bârlad, 2009, p. 273-274.
inelare);

3. - 1673 (7181) august 27, Hotin. - Ştefan Petru voievod, la jalba lui Ioan
episcopul de Huşi că târgoveţii huşeni le împresoară hotarul satului Plopeni, in urma
mărturiei hotarnice făcută de Caracaş slugerul şi Panhilie stolnic, întăreşte
Episcopiei stăpânirea asupra satului, ales de numiţii boieri, împuternicindu-l a lua
zeciuială şi din vii.
http://www.cimec.ro / http://www.muzeuvaslui.ro
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lo Stefan Petru voevod bjiu mlstieu gpdară zemli Moldavscoi. Venitau
înaintea noastră şi a tot sfatului nostru Svinţia sa rugătoriul nostru Ioan episc(o)pul de
Huşi şi mi s-au jăluit cu mare jalobă pre târgoveţii de târgu de Huşi zicându că că le
înpresură hotarul satului Plopenilor care le iaste ocina Svintei Ep(i)sc(o)pii danie de la
domnii cei bătrâni carii au fost mai (înai)nte de noi şi au cerşut de la domnie hotarnici
ca s(ă) m(e)argă să socotiască şi să aliagă hotarul satului Plopenilor despre hotarul
târgului Huşilor precum le scriu diresele cele de danie de la domnii cei bătrâni.
Deci domnia mea şi înpreună cu tot sfatul nostru după direptate şi pre obiceiul
ţării am socotit şi am ales de am dat hotarnici pentru acesta sat pe boiarinii noştri
Caracaş sulgeriul şi Panhilie stolnicul poruncindu-le într-(a)cest2 1 c(h)ip să m(e)argă şi
cu oameni bătrâni de bună credinţă să socotiască şi s(ă) aliagă tot hotarul Plopenilor
despre hotarul târgului Huşilor. Deci aceşti boeri carii mai sus îi însămnăm luând
poruncă şi învăţătură de la domnia mea rnărsau la sat la Plopeni şi acolo au adunat
mulţi oameni de frunte şi pre diresăle Svintei Ep(i)sc(o )pii ce are de la domnii cei
bătrâni carii au dat ocina aceasta la această Svântă rugă şi dumnezeiască casă au stătut
a socoti înpreună cu acei oameni buni şi au ales hotarul satului Plopenilor despre
hotarul târgului Huşilor în sămne pe unde au fost de v(e)ac şi au ţinut Svânta
Episc(o)pie. Şi după cum au ales şi au stălpit făcut-au şi mărturie însămnat(ă) cu
iscăliturile lor şi cu pecete(a) oraşului Huşilor şi-a altor oameni de frunte carii s-au
tâmplat la acest hotar, care mărturie aducându-o la domnia mea văzându-o că iaste de
bună credinţă am socotit şi tocma asămene după cum scrie din sămne în sămne aşa
întdcesta c(h)ip şi de la domnia mea am făcut întăritură Svintei Episcopii să s(e) ştie
de unde să începe hotarul satului Plopenilor, care iată că anume sămnuiză, întâiu să
începe de la casa lui Drăgan din capul siliştii din sus unde s-au pus sămnu un bolovan
de piatră, deci pre drum în gios până în coada râpii peste Letea ce loveşte pe din gios
de pod în cărare(a) Roşcăi unde-i sămnu un bolovan.
Deci cărarea în gios până în
Recea şi peste Recea pre dial pre din sus de drumul cel săpat în muc(h)ia dealului
unde-i sămnu un bolovan de piatră, de acolo preste valea lui lvan în muc(h)ia dealului
în drum unde-i un bolovan de piatră, de aici preste valea lui Doct în movila Păscarilor
unde s-au pus sămnu un bolovan de piatră, deci movila Păscarilor direptu la şăs în
coada Topilelor prin coada Lungului în ung(h)iul Stejarului la Pruteţ din sus la
adăpătoarea vitelor, de aici iar în ung(h)iul Stejarului din gios de acolea în Drislovăţ în
gura Văilor pre unde au hotărât Toma vornicul pre sămnele acelea pre din gios. De
aici Drislovăţul în sus pân(ă) în fântâna lui Jirebie, iar din fântână costişa la dial în sus
în piscul lui Vrabie şi în movilă unde au pus Toma vornicul piatră, de acolo în coada
râpii Volosenilor unde s-au pus piatră, deacii din coada râpii în drept spre soare răsare
în costişă văii lui Roatăş, de acole peste valea lui Roatăş în direptu în costişa despre
soare apune într-o moviliţă, deacii peste peste dial unde să înpreună hotarul cu a
Spărieţilor, apoi pe dial alăture, alăture cu hotarul Cârligaţilor pân(ă) de(a)supra în dial
într-o ruptură de pădure din gios de răscruce, de acole la vale în lacul lui Bivol, iar din
lacul acesta la vale în casa lui Drăgan în sălişte, la locul de unde s-au început hotarul
dintâiu.

21

În text îndcest.
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Aşa şi atâta iaste şi cuprinde tot hotarul satului Plopenilor. Pentr-aceea de
acmu inainte aşa să ţie Svinta Ep(i)scopie cu tot hotarul şi cu tot venitul precum scrie
in sămne. Aşijderea vii câte să vor afla in hotarul acestui sat ce scriem mai sus
obiceuim de la domnia mea şi dăm voe Svinţiei s(a)le Ep(i)sc(o)pului să ia de a zecea
din vin după cum iaste obiceiul aicea în ţară, iar Svinţia sa Ep(i)sc(o )pul şi cu alţi
părinţi ce să vor afla petrecători la Svânta Episcopie să aibă a ne pomeni la Svântul
jertvălnic pentr(u) ca dup(ă) a noastră şi domnie pre cine va rnilui Dumnăzău să hie
domnu aicea în ţara noastră a Moldovei întăritura noastră ce-(a)m dat şi am miluit pre
această Svântă şi Dumnezeiască casă să nu o strice. Iar cine să va ispiti a strica
Domnul nostru I(i)s(us) H(ri)s(tos) să-I (î)nstreineză de mila sa cea vecnică şi hramul
ce iaste la această Dumn(e)zeiască casă Sv(i)nţii şi D(u)mnezeeştii Apostoli ce sântu
vorhovnici Petru şi Pavel să-i hie de mare pără la dreptul şi înfricatul giudeţ ce iaste să
fie. Siţe pişem i ni da sî ne urnişaet pred sim istoi nem listom naşim.
Din Hotin l(e)t(o) 7 1 8 1 av(gust) dni 27
<ss> Io Stefan Petru Voevod

D. A. N /. C. , F.

E. H., LXVII 1 4, Original, difolio, filigran, rupt la îndoituri şi
pătat, semnătura voievodului, sigiliu inelar, octogonal, în chinovar; Copie în D. A. N
/. C. , Manuscrise, nr. 545, f. 32- 33; C. D. M. , III, 1 653-1 675, p. 48 1 , nr. 23 1 0.

4. - 1674 (7182) aprilie 22, Iaşi. - Dumitraşco Cantacuzino Voievod după
plângerea Episcopului Sofronie că satul Plopeni al Episcopiei este împresurat de
moşia târgoveţilor huşeni, rânduind hotarnici ce-au ales moşia satului, întăreşte
Episcopiei stăpânirea deplină asupra acestuia.
Noi Durnitraşco Ca(n)tacuzino Voevod Boj iu Mlstiu Gpdar Zemli
Moldavscoi. Vinitau înaintea noastră şi a tot sfatul nostru Svinţia sa rugătoriul nostru
Sofronie Ep(i)scopul de Huşi şi ni s-au jăluit cu mare jalobă pre târgoveţii de târgu de
Huşi, zicându că le înpresoară hotarul satului Plopenilor care le iaste ocina Svintii
Ep(i)scopii danie de la domnii cei bătrâni carie au fost mai în(ai)nte de noi şi au
cerşutu de la domnia mea hotarnici ca să m(e )argă să socotiască şi să aleagă hotarul
satului Plopenilor despre hotarul târgului Huşilor precum le scriu diresule, cele de
danie de la domnii cei bătrâni.
Deci domnia mea şi înpreună cu tot sfatul nostru, după direptate şi pre
obiceiul ţării am socotit şi am ales de am dat hotarnici pentru acesta sat pre boiarii
noştri Caracaş sulgeriul şi Panhilie stolnicul poroncindu-le într-acesta c(h)ip să
m(e)argă şi cu oameni bătrâni de bună credinţă să socotiască şi să aliagă tot hotarul
Plopenilor despre hotarul târgului Huşilor. Din aceşti boiari carii mai sus însămnăm
luând în poruncă şi învăţătură de la domnia mea mărsau la sat la Plopeni şi acolo au
adunat mulţi oameni de frunte şi pre diresăle Svintii Episcopii ce are de la domnii cei
bătrâni carii au dat ocina aceasta la această Svintă rugă şi dumnezeiască casă au stătut
a socoti împreună cu acei oameni buni şi au ales hotarul satului Plopenilor despre
hotarul târgului Huşilor în sămne pe unde au de v(e)ac şi au ţinut Svinta Ep(i)scopie.
Şi după cum au ales şi au stălpit făcut-au şi mărturie în sămne cu iscăliturile lor şi cu
pecete(a) oraşului Huşilor şi altor oamini de frunte carii s-au tâmplat la acest hotar,
care mărturie aducându-o la domnia mea, văzindu-o că iaste de bună credinţă am
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socotit şi tocma asemene după cum scrie din sămne în sămne aşe într-acesta c(h)ip şi
de la domnia me(a) am făcut întăritură Svintii Ep(i)scopii să să ştie de unde să începe
hotarul satului Plopenilor, care iată că anume sămnează întâiu că începe de la casa lui
Drăgan din capul sileştii din sus unde s-au pus sămnu un bolovan de piatră, deci spre
drum în gios până în coada râpii peste Letea ce loveşte pe din gios de pod în cărarea
Roşcăi unde-i sămnu un bolovan de piatră, deci ia cărarea în gios până în Recea şi
peste Recea pre deal pre din sus de drumul cel săpat în muc(h)ia dealului unde-i
sămnu un bolovan de piatră, de acolea preste valea lui lvan în muc(h)ea dealului în
drum unde-i un bolovan de piatră, deci ia preste valea lui Vodă în movila Păscarilor
unde s-au pus sămnu un bolovan de pieatră, din movila Păscarilor direptu la şăs în
coada Topilelor prin coada Lungului în ung(h)iul Stejarului la Pruteţ în sus la
adăpătoarea vitelor, deci ia în gios iar în ung(h)iul Stejarului, din gios de acole(a) în
Drislovăţ în gura Văilor pre unde au hotărât Toma vornicul pre sărnnele acelea pre din
gios, decii Drislovăţul în sus până în fântâna lui Jirebie, iar din fântână costişa la dial
în sus în piscul lui Vrabie şi în movilă unde au pus Toma vornicul piatră, deacolo în
coada râpii Volosenilor unde s-au pus piatră, deci din coada râpii în dreptu spre soare
răsare în costişa văii lui Roatăş, de acolo peste valea lui Roatăş în direptu în costişă
despre soare apune într-o moviliţă deci ia peste dia] unde să înpreună hotarul cu a
Spăriaţilor apoi pe dial alăturia cu hotarul Cârligaţilor până de(a)supra în dial într-o
ruptură de pădure din gios de răscruce, deacolea la vale în lacul lui Bivol iar din lacul
acesta la vale în casa lui Drăgan în sălişti la locul unde s-au început hotarul dintâi .
Aşa şi atâta iaste şi cuprinde tot hotarul satului Plopenilor. Pentr-aceea
deacmu înainte aşa să ţie Svinta Ep(i)scopie cu tot hotarul şi cu tot venitul precum
scrie în sămne. Aşijderea vie câte să vor afla în hotarul acestui sat ce scrie mai sus
obici( . . . ) de la domnia mea şi dacă-i voe Svinţii sale Ep(i)scopului să ia de a zecea din
vin după cum iaste obiceiul aicea în ţară, iar Svinţia sa Episcopul şi cu alţi părinţi ce să
vor afla petrecători la Svinta Episcopie să aibă a ne pomeni la Svintul j ertvălnic
pentr(u) ca dup(ă) a noastră viaţă şi domnie pre cine va milui Dumnăzău să hie domnu
aicea în ţara noastră a Moldavii întăritura noastră ce-am dat şi-(a)m miluit pre această
Svintă şi Dumn(e)zăiască casă să nu strice. Iar cine să va ispiti a strica Domnul nostru
l(i)s(us) H(ri)s(tos) să-I (î)nstreineză de mila sa cea vecnică şi hramul ce iaste la
această Dumn(e)zăiască casă Svinţii şi D(u)mnăzăeştii Apostoli ce sântu vârhovnici
Petre şi Pavel să-i fie de mare pără la dreptul şi înfricatul giudeţ ce iaste să fie. . . . .
pişet 1 ni daia ne umişaet. . . . . . . . .. .
U las vltot 7 1 82 mţa apr(ilie) 22

D. A. N 1. C. , F. E. H.,
inelară în chinovar.

LXVII 1 5,

Original, hârtie dublă, filigran, pecete

5. - 1675 (7184) decembrie 29, laşi. Antonie Roset Voievod, jeluindu-i-se
Sofronie Episcopul Huşilor, că târgoveţii huşeni calcă cu moşia lor moşia satului
Plopeni a Episcopiei după ce a rânduit hotarnici de au hotărnicit aceste moşii,
întăreşte Episcopiei stăpânirea deplină asupra acelui sat. Hotare.
-

lo Antonie Ruset Voevod bj iu mlst gpdar zemli Moldavscoi. Venit-au înaintea
noastră şi a tot svatului nostru Svinţia sa părintele şi rugătoriul nostru Sofronie
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Ep(i)sc(o)pul de Huşi şi ni s-au j eluit cu mare jalobă pre târgoveţii de târg de Huşi
zicându, că le înpresoară hotarul satului Plopenilor care este ocină Svintei
Ep(i)sc(o )pii, danie de la domnii cei bătrâni carii au fost mai (înai)nte de noi şi au
cerşut de la domnia mia hotarnici ca să m(e)argă să socotiască şi să aliagă hotarul
satului Plopenilor despre hotarul târgului Huşilor, precum le scriu dresăle cele de
danie de la domnii cei bătrâni.
Deci domnia mia înpreună cu tot svatul nostru după dreptate şi pre obiceiul
ţării am socotit ş-am ales hotarnici pentru acesta sat pre boiarii noştri Caracaş sulgeriul
şi Panhilie stolnicul poruncindu-le într-acesta c(h)ip, să m(e)argă şi cu oameni bătrâni
de bună credinţă să socotiască şi să aleagă tot hotarul Plopenilor despre hotarul
târgului Huşilor. Deci aceşti boiari carii mai sus însămnăm luându poruncă şi
învăţătură de la domnia mea mărsau la sat la Plopeni ş(i) acolo au adunat mulţi oameni
de frunte şi pe dresăle Svintei mănăstiri Ep(i)sc(o )piei ce are de la domnii cei bătrâni,
carii au dat ocina aceasta la această Sv(â)ntă rugă şi dumnezăiască casă, au stătut a
socoti înpreună cu acei oameni buni ş(i)-au ales hotarul satului Plopenilor despre
hotarul târgului Huşilor în sămne pe unde au fost de v(e)aci ş(i)-au ţinut Svinta
Ep(i)sc(o )pie. Şi după cum au ales ş(i)-au stălpit făcutau şi mărturie în sămne cu
iscăliturile lor şi cu peceatea oraşului Huşilor ş(i) altor oameni de frunte carii s-au
tâmplat la acest hotar, care mărturie aducându-o la domnia mea văzindu-o că iaste de
bună credinţă am socotit şi tocma asămenia cum scrie din sămne în sămne aşa într
acesta c(h)ip şi de la domnia mea am făcut întăritură Sv(i)ntei Ep(i)scopii să să ştie de
unde să înciape hotarul satului Plopianilor.
Care iată că anume sămn iaste întâi, să înceape de la casa lui Drăgan din capul
seliştei din sus unde s-au pus sămnu un bolovan de piatră, deci pe drum în gios până în
coasta râpii peste Letea ce loveşte pe din gios de pod în cărarea Roşcăi unde-i sămnu
un bolovan de piatră, de acolo peste valea lui lvan în muc(h)ia dialului în drum unde-i
un bolovan de piatră, deci peste valea lui vodă în movila Păscarilor unde s-au pus
sămnu un bolovan de piatră, din movila Păscarilor drept la şes în coada Topilelor
p(r)in coada Lungului în ung(h)iul Stejarului la Pruteţ din sus la adăpătoarea vitelor,
de acia în gios iar la ung(h)iul Stejarului din gios de acolia în Drislovăţ în gura Văilor
pre unde au hotărât Toma vomicul pre sămnele acialia pe din gios, deci ia Drislovăţul
în sus pân(ă) în făntâna lui Jirebie, iar din fântână costişa la dial în sus în piscul lui
Vrabie şi în movila unde au pus Toma vomicul piatră, de acolia în coada râpii
Volosenilor unde s-au pus piatră, decia din coada râpii în dreptu spre soare răsare în
costişa văei lui Ro(a)tăş, de acolo peste valea lui Roatăş în drept în costişă despre
soare apune într-o moviliţ(ă), deci ia peste dial unde să înpreună hotarul cu a
Spărieţilor, apoi pe dial alături cu hotarul Cârligaţilor păn(ă) de(a)supra în dial într-o
ruptură de pădure de pădure din gios de răscruce, de acolo la vale în lacul lui Bivol, iar
din lacul acesta la vale în casa lui Drăgan în sălişte la locul de unde s-au început
hotarul dintâi. Aşa şi atâta iaste şi cuprinde tot hotarul satului Plopilor. Pentr(u) aceia
deacmu înainte aşa să ţie Svinta Ep(i)scopie şi de la domnia mea, încă am dat ş(i) -am
întărit satul Plopenii ca să fie ocină şi moşie Svintei Ep(i)scopii cu tot hotarul şi cu tot
vinitul pe cum scrie în sămne. Aşijderea şi vii câte s-or afla în hotarul acestui sat ce
scriem mai sus obicinuită de la domnia mea şi dacă-i voia Svinţii sale Ep(i)scopului să
ia de a zăce din vin după cum iaste obiceiul aicea în ţară. Iar Svinţia sa Ep(i)scopul şi
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cu alţi părinţi ce să vor afla petrecători la Svânta Ep(i)scopie să aibă a ne pomeni la
Sv(â)ntul jertfe(l)nic. Pentr(u) acea după a noastră viaţă şi domnie pre cine va milui
Dumnezău să hie domnu aicea în ţara noastră a Moldavii întăritura noastră ce-am dat
ş(i)-am mituit pre-această Svintă şi dumnezăiască să nu strice, iar cine să va ispiti a
strica, Domnul nostri I(i)s(us) H(ri)s(tos) să-1 streineză din mila sa cea vecnică şi
hramul ce iaste la această dumnezăiască casă Svinţii şi dumnezăeştii Apostoli ce sintu
vălhovnici Petru şi Pavel să bie de mare pâră la dreptul şi înfricatul giudeţ ce iaste să
fie.
Siţe pişet i ni da sia ne umişaet.
U las vlt 7 1 84 dec(embrie) 29 dni

D. A. N. /. C. , F. E. H., LXVII 1 6, Original, hârtie dublă, filigran, pecete
inelară în chinovar; D. A. N. 1. C. , Manuscrise, nr. 545, f. 33v-35 (are numai văleatul);
Menţiune în C. D. M. , III, p. 520, nr. 25 1 2.
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