O hotărnicie de la Constantin Mihail Cehan Racovită
din anul 1 756
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ieşit1 popa· lban: Ptavill1

preot bătrin ca de 65 de ani şi-au mlrturisit ci fiind el pus la clţiva episcopi de Huşi deşmariu la ceali moşii Hrubenii şi

Rlşeştii şi priimind şi Toader Jora ci cum va mlrturisi popa va fi odihnit şi dumnealui fiindcl acest preot I-au fost şi

duhovnec şi-au şi şezut pe moşie Jorei au purces preutul de i-au arătat desplrţire hotarului şi pe unde au arătat preutul
pe acolo au pus şi hotarnicii pietre hotarl desplrţind Rlşlştii episcopii de cltrt moşie Jorli şi-au pus piatrt allture cu

drumul cel mare dispre Rlslrit pe dînsul de o movilii micii de acolo la vale pe podiş spre rlslrit pe din jos· de nişte arii
cu gropi într-un pisc au pus piatrt deacolo la vale tot spre rlslrit piste şesul Prutului în malul Prutului În dreptul unui
plop s-au pus piatrt hotar şi de acolo malul Prutului în jos pAnă în apa Prutului unde sl face un cot mare între Pruteţe şi
între apa Prutului care sil numeşte cotul Cilr!uşului nu mai este tot din hotarul Rlşilştilor şi de acolo apa Prutului în jos
pini în gura Pruteţului ce sil numeşte Purec şi de acolo malul Pruteţului jos pilnil la mijlocul Pruteţului unde s-au gAsit
piatrt de hotar pusil de Ilie Costache pah(amic) care hotArlşte între Suleani şi între Hrubenii episcopii şi de acolo
drepteşte spre apus s-au mai aflat douil pietre hotarl pilnă supt dial pusl tot de hotarnicii pilh(arnicului) Ilie Costache şi
deasupra în dial alilture cu drumul cel mare din vale de drum în pietra ce este pusl iarăşi de Ilie Costache pah(amic) de
unde au început a hotăra şi aşia au încheiat tot hotarul acestor doauil moşii a episcopii Hrubenii şi Rlşlştii aşişdere au
mai arătat sfinţia sa numitul episcop ci mai au sfmta episcopie trei cuturi de moşie ce

sil

numesc Pruteţe piste apa

Prutului dispre Upuşoa pe unde au îmblat Prutul de vac şi mutîndu-sl Prutul au rupt din moşie RăşAştilor de s-au flcut

aceale coturi şi mergînd numiţii hotarnici acolo au cunoscut cil adevărat sînt rupte aceşti coturi din hotarul Rilşilştilor s
au dat malul dispre ţinutul Fllciiului ca si-i stilpîniască episcopie iară malul dispre ţinutul Upuşnii va fi stîpînit dispre

alţi răzeşi ce vor fi adevăraţi moşioaşi drept aceaia şi domniia mea după alegere şi hotlrăre aceasta am întărit stilpînire
sfintii episcopii ca si-i fie şi de la domniia mea drepte ocini şi moşii şi ispisoc de miluire şi de întărituri cu tot vinitul

lor şi cu toate hotarlle ce s-au pus neclătit neruşlt nicio dilnăoară în veac şi cltrt aceasta este credinţa domnii meale de
mai sus scris Io Costandin Mihail Tihan Racoviţă voievod şi credinţa veliţilor boieri dumnialor Ion Bogdan vei
logof(ăt) Manolache Costache vei vor(nic) de Ţara de Jos Iordache Balşe vei vor(nic) de Ţara de Sus Dumitraşco Pălad
vei vist(iemic) Vasilie Razul Hat(man) I plrcllab Sucevii Vasilie Rusili vei spăt(ar) Ion Cantacuzino vei ban
Constandin Sturzea vei pah(amic) Iordache Costache vei stol(nic) Iordache Băllsache vei clmenar Iordache Hrisoscul
leo vei comis şi credinţa tuturor boierilor a mare şi mici scrisu-s-au de Tanasie Măclrescul biv cămăraş de izvoade în
Iaşi 7264 slptembrie I".
Este necesar sl subliniem menţionarea vechii instituţii româneşti, cu funcţii juridice, a "oamenilor buni", precum
şi cazul unic, al "popii Ioan Pravilă, preot bătrân", care constituie, în lumea satelor moldovene, singura "pravilă".

De asemenea, rog pe cititorii revistei noastre sl aprecieze frwnuseţea limbii române şi cursivitatea textului
reprodus, care constituie, desigur, o mândrie a "biv-cAmăraşului de izvoade" de la Iaşi, Tlnasie Milclrescul.

UN OOCUMENT DU XVIII-EME SIECLE

Resume
Le document, reproduit et analyse, provenu de la chancellerie du prince roumain Constantin Cehan Racoviţă, est

une veritable plaidorie pour la beaute de la langue roumaine parlee en Moldaviedans, Ies temps anciens. li presente
aussi un special interet historique et juridique, faisant partie de la collection de l'auteur de l'article. La transcription
appartient au pr. D. Bălaşa.
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