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RÉSUMÉ: L’auteur présente un manuscrit nouveau des Archives Nationales de Bucarest.
L’étude Cãlãraºii de Coþmani analyse le problème de la catégorie sociale que le voivode designait pour
assurer la securité de la frontière Nord de la Moldavie. On présente, aussi, 15 documents originals du
XVIIIe siécle.

În vasta moºtenire istoriograficã lãsatã de Teodor Bãlan, un loc deosebit îl ocupã
lucrãrile needitate, undele de certã valoare, fie sub raportul conþinutului, fie sub acela al
documentaþiei. Aºa cum precizam ºi în numerele anterioare ale revistei „Codrul
Cosminului”, multe din manuscrise ºi-au gãsit odihna în rafturile Arhivelor Naþionale
Istorice Centrale din Bucureºti. Unul dintre acestea este Cãlaraºii de Coþmani, pãstrat la
fondul Teodor Bãlan, în dosarul cu numãrul 5. Nici una din însemnãrile fãcute de autorul
studiului pe dosar sau pe file nu aduce vreun element care sã ajute la precizarea datei
când a fost redactat. Prima parte a materialului analizeazã situaþia unei categorii speciale
de “slujbaºi ai þãrii” – cãlãraºii însãrcinaþi cu paza hotarului de nord al Moldovei. Pe
lângã scopul creãrii acestei unitãþi de cavalerie, privilegiilor ºi obligaþiilor stabilite de
domn, sunt prezentate ºi motivele conflictului izbucnit între cãlãraºi ºi stãpânii
domeniilor feudale, cei cãrora refuzau sã le plãteascã biruri. Cea de-a doua parte cuprinde
15 documente inedite.
CÃLÃRAªII DE COÞMANI
În documentele moldoveneºti sunt menþionaþi adesea Cãlãraºii de Coþmani
împreunã cu cãpitanii lor. Cum pânã acum acestor cãlãraºi nu li s-a dat din partea
istoricilor români atenþia cuvenitã, se va face încercarea sã se trateze în rândurile care
urmeazã aceastã problemã, puþin cunoscutã în istoriografia româneascã.
Cuvântul cãlãraº derivã de la cel de cal ºi cãlãraºii vor fi însemnând cãlãreþi.
Dacã ne luãm dupã nume, atunci cãlãraºii vor fi slujbaºi ai þãrii care trebuind a se
deplasa, fãceau serviciul mai mult cãlare. Cum localitatea Coþmani se afla la marginea
de Nord a þãrii Moldovei, în dreptul sectorului de frontierã dintre Prut ºi Nistru, este
uºor de presupus cã avem de a face cu paza hotarului þãrii, deservitã de cãlãreþii
militarizaþi, ziºi cãlãraºi.
N. Iorga în cartea sa „Geschichte des rumänischen Volkes im Rahmen seine
Staatsbildungen”1 credea cã roºii din Muntenia ºi cãlãraºii din Moldova au fost þãrani
înarmaþi care grijeau de paza hotarului þãrii ºi care în schimbul serviciului ce-l prestau
locuiau în sate privilegiate. Vezi bine, cã N. Iorga n-a emis decât o pãrere, fãrã sã fi
aprofundat problema cãlãraºilor. Rãmâne acum sã se stabileascã cine au fost de fapt
cãlãraºii ºi ce misiune au îndeplinit.
E îndeobºte cunoscut cã între Polonia ºi Moldova au existat relaþii comerciale
din cele mai strânse. Comerþul între ele s-a desfãºurat aproape exclusiv de-a lungul
sectorului de frontierã începând de la pãrâul Colacin care se varsã în Prut ºi pânã la
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pãrâul Serafineþ care cade în Nistru. Cunoscut este privilegiul lui Alexandru cel Bun din
anul 1408 acordat comercianþilor din Liov. Din lectura atentã a acestui document reiese
cã pe atunci producãtorii polonezi îºi desfãceau singuri marfa prin târgurile
moldoveneºti, vânzând-o direct consumatorilor moldoveni. Dar acest fel de comerþ era
foarte anevoios pentru producãtorii polonezi care erau nevoiþi sã facã drumul pânã la
Dunãre ºi de aici pânã la malul Mãrii Negre. Mai lesnicios era pentru ei sã vândã marfa
unui mijlocitor, care o transporta înspre þãrile unde era nevoie de ea. Astfel au apãrut
comercianþii care mijloceau plasarea mãrfurilor. Pentru a înlesni întâlnirea
comercianþilor de ambele pãrþi, s-au creat otacele, zise mai târziu dupã un cuvânt
german stâlcit iarmaroace, care aveau loc în anumite localitãþi de frontierã, în anumite
zile din an.
Dacã e sã dãm crezare documentului din 8 ianuarie 1579 eliberat de Voevodul
Petru ªchiopul, primele otace la hotarul dintre Polonia ºi Moldova s-au þinut la
Botoºani. Fiind situat la o distanþã prea mare de frontierã, acest târg a fost înlocuit cu
localitãþile ªipeniþ ºi Lenþeºti din þara Sepenicului. Tot atunci, Voevozii Alexandru
Lãpuºneanul ºi Ion Vodã cel Cumplit au mutat otacele la Hotin. Dar Hotinul era situat
prea departe de drumul mare care lega târgul Sucevii de Sniatin. De aceea s-a revenit
asupra acestei mãsuri ºi otacele s-au þinut din nou la ªipeniþ2.
Otacele de la ªipeniþ s-au þinut probabil în tot cursul secolului al XVII-lea. La
începutul secolului al XVIII-lea le gãsim mutate „Sub Snetin”, adicã la Colacin, o
localitate astãzi contopitã cu târgul Sniatin. În partea moldoveneascã se gãsea satul
Orãºeni, unde se întâlneau comercianþii moldoveni înainte de a trece frontiera înspre
Polonia3. Dar conflictele iscate între comercianþi ºi Ion Paladi, stãpânul moºiei Orãºeni,
l-au îndemnat pe Grigorie Ghica Vodã sã mute în ianuarie 1741 otacele „supt
Horodinca”, unde susþinea domnul era „loc mai cuvios ºi pentru niguþitori ºi pentru
strângerea nãrodului îmbe pãrþile”4. Aceste otace urmau sã se þinã de opt ori pe an. Nici
aceastã mãsurã n-a fost pe placul comercianþilor, care cu anevoie se deplasau de la
ºoseaua comodã, ce duce la Sniatin. De aceea în acelaºi an 1741, urmaºul lui Ghica,
anume Constantin Mavrocordat, ascultând doleanþele supuºilor sãi, a mutat din nou
otacele la Colacin ordonând starostelui de Cernãuþi sã avizeze pe negustori despre
aceastã mãsurã a sa5.
Având în vedere marea miºcare dela frontiera Poloniei, pãzirea acesteia se
impunea. Ea cãdea pe seama cãlãraºilor. Într-un document din anul 1739 se vorbeºte
despre cãlãraºii de Coþmani „ce pãzescu la trecãtoare”6. Altã datã, la 1741, marele
cãpitan de Coþmani primeºte ordin sã grijeascã ca „marginea acia sã fie pãzitã de cãtre
Leºi” care trec în mod fraudulos hotarul ºi fac stricãciuni pe pãmântul Moldovei7.
Cãlãraºii erau comandaþi de cãpitanul lor, cunoscut sub denumirea de cãpitanul
de Coþmani sau marele cãpitan de Coþmani.
Descoperindu-se „rânduirea” lor, îndatoririle cãlãraºilor ºi cele ale cãpitanilor
au devenit cunoscute. Cãlãraºii trebuiau sã pãzeascã hotarul, ca nimeni sã nu-l treacã în
clandestin. Cei surprinºi erau trimiºi la starostele de Cernãuþi ºi apoi la Iaºi, unde
urmau sã fie judecaþi de marele hatman. Cãlãraºii mai trebuiau sã împiedice transportul
mãrfurilor proibite la import ºi export. Pe rãufãcãtori ei îi urmãreau ºi-i predau
starostelui de Cernãuþi, care dispunea transportarea lor la Iaºi. Cãpitanii indolenþi sau
corupþi erau pedepsiþi cu lovituri de baston, iar în cazuri grave cu moartea, „tãindu-se
capul la locul acela spre pilda ºi celorlalþi cãpitani”8.
Numele câtorva cãpitani de Coþmani sunt cunoscute. Cel dintâi cãpitan de
Coþmani cunoscut este Creþul din anul 16489, iar al doilea Dumitraºco Calmuþchi care la
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1710 este citat ca „fost mare cãpitan”10. Îl întâlnim ca „mare cãpitan” ºi în anii 1711 ºi
171211. La 1717 este menþionat din nou ca „fost mare cãpitan” 12. Urmeazã o pauzã de
zece ani, când la 1730 dãm de cãpitanul de Coþmani Manoli Zamfir, care mai târziu, în
anii 1736-1741, este menþionat ca „biv vel cãpitan de Coþmani”13. La 1736 cãpitan de
Coþmani este Apostol Mihu sau Mihuleþ14. Gavril Neculce a fost mare cãpitan de
Coþmani în anii 1741-174215. Urmaºul sãu la 1746 a fost Pârvul16. În anii 1747-1748 ºi
1756 cãpitan de Coþmani a fost din nou Manoli Zamfir, cãruia de data aceasta i se spune
când mare cãpitan, când fost mare cãpitan de Coþmani17.
Pentru munca lor trudnicã ºi de mare rãspundere atât cãlãraºii cât ºi cãpitanii
lor primeau rãsplata cuvenitã. Dupã D. Cantemir, cãlãraºii de Þarigrad ºi cei de Galaþi,
singurii cãlãraºi pe care îi cunoaºte dânsul, erau scutiþi de plata impozitelor ºi pe
deasupra primeau bani, ori de câte ori se deplasau, unii la Þarigrad, alþii la Iaºi18. Fiind
curieri, trebuia sã aibã la ei bani de drum. Nu ni se relateazã dacã ei primeau soldã. Se
pare însã cã primeau fiindcã fãrã venituri stabile n-ar fi fost în stare sã-ºi ducã traiul.
Asupra veniturilor cãlãraºilor de Coþmani suntem destul de bine informaþi. Ca ºi
colegii lor menþionaþi de D. Cantemir, ei erau scutiþi de plata impozitelor. Cã domnul
þãrii le mai acord ºi beneficii, se poate dovedi cu documentul din 15 Februarie 1754, în
care se spune cã ei, fiind „slujitori domneºti” se bucurau de „osãbitã milã ºi cãutare
dela domnia Mea” (Anexa 9). „Mila” nu se refere decât la scutirea de bir. În documentul
din 13 Ianuarie 1754 scrie cã aceºti cãlãreþi de Coþmani „de sintu slujitori, pentru slujba
lor au scutialã de bir dela Domnie Me ºi alte mile de apãrare lor” (Anexa 8).
Dacã „mila” însemna scutirea de bir, va trebui constatat în ce constau celelalte
„multe mile” acordate lor de domnie.
Din documentele anexate reiese cã la hotar se percepeau taxe separate în
profitul cãlãraºilor dela negustorii strãini care exportau în Polonia vite. La 1739
cãlãraºii de Coþmani încasau la export dela negustorii armeni din þara leºascã câte doi
potronici de fiecare cireadã de vite19. Nu se ºtie dacã cãlãraºii percepeau taxe ºi de pe
cai ºi marfã exportatã în Polonia.
Era firesc ca ºi cãpitanii cãlãraºilor de Coþmani sã aibã parte lor de câºtig depe
urma exportului. La 1708 se vorbeºte despre „veniturile obicinuite ale cãpitanilor”20.
Care erau aceste venituri? Nu erau altele decât taxele ce le percepeau în profitul
lor de la exportul de vite ºi de marfã. Astfel încasau „dupã obiceiu vechiu” cãpitanii de
Coþmani câte un leu de cireadã depe urma vitelor exportate în Polonia de negustorii
armeni21. Ei mai percepeau câte douã parale de car cu marfã exportatã, câte trei parale
de car cu fân, câte douã parale de cal sau vitã, câte jumãtate de para de porc ºi câte un
sfert de para de oaie. În total se cifrau veniturile lor anuale la 800 floreni, o sumã
suficientã pentru a asigura un traiu comod22. Dar ei în schimb nu aveau voie sã încaseze
taxe depe urma cailor aduºi din Polonia ai negustorilor armeni. Ei anume se obiºnuiserã
sã încaseze dela aceºtia câte trei potronici de cal, dar domnul, auzind de aceasta, a
interzis încasarea, dispunând totodatã sã se încaseze taxe „pe obicsiu” numai depe urma
cailor moldoveneºti exportaþi în Polonia23. O zi mai târziu, anume la 14 Aprilie 1739,
domnul Grigorie Ghica a ordonat ca negustorii armeni din Polonia sã nu plãteascã
cãpitanilor de Coþmani nici o taxã atunci când se vor întoarce în Polonia cu caii lor. Se
zice textual „cã le-am fãcut Domnia Mea testament ca oricând ar vrea ca sã treacã sã-i
aducã (adicã caii) iar în þeara leºascã, sã aibã pace de vamã de starostii, de cãpitanii”.
E vorba aici de caii Armenilor din Polonia iernaþi în Moldova24.
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Despre scutirea de bir a cãpitanilor de Coþmani nu se vorbeºte niciodatã. Nu-i
de mirare, fiindcã dânºii ca boieri erau scutiþi de plata birului. Ei nu plãteau impozite
nici atunci, când în caz de nevoie se aruncau biruri ºi asupra boierilor.
Nu se cunoaºte numãrul precis al cãlãraºilor de Coþmani. Din cele câteva ºtiri
pe care le avem nu se pot trage concluzii. Atâta se ºtie cã numãrul lor varia dupã
trebuinþele momentului. La 1733 se susþinea cã în satul Malitiniþii n-au fost la început doi
trei cãlãraºi, dar cu timpul „înmulþindu-se cãlãraºii s-au fãcut satul tot de cãlãraºi ºi
þãrani n-au mai rãmas nime” (Anexa 1). La 1758 se aflau la Coþmani numai 16 cãlãraºi
(Anexa 13). Se pare cã la Coþmani nu vor fi fost mai mult de 50 cãlãraºi.
Cãlãraºii se recrutau din rândurile þãranilor satelor învecinate ºi se înþelege în
primul rând din satul Coþmani. La 1733 þãranii din satul Malitiniþii dela frontiera
Poloniei, ademeniþi de avantajele ce li se ofereau, s-au înscris aproape toþi cãlãraºi
(Anexa 1). Pela 1742 marele cãpitan de Coþmani Gavril Neculce a fost autorizat sã
recruteze cãlãraºi noi din satele Chiseleu, Malitiniþii ºi Carapciu, deoarece cãlãraºii de
Coþmani ºi-au pierdut calitatea, odatã ce cãpitãnia lor s-a mutat în alt sat25. La 1756 se
vorbeºte despre eventuala recrutare de cãlãraºi „strãini” (Anexa 10), adicã de þãrani
moldoveni din alte regiuni ale þãrii.
Cãlãraºii fãceau serviciu cu rândul timp de o sãptãmânã încheiatã, stând de
veghe pe la vaduri ºi trecãtori. Doi cãlãraºi stãteau permanent pe lângã cãpitan, pentru
a-i fi de ajutor la nevoie ºi pentru a putea inspecta pe colegii lor care erau în serviciu,
adicã „spre cercetare celorlanþi cãlãraºi ci stau pe la vaduri, de pãzesc cu luare
aminte”. Cãpitanul inspecta posturile numai odatã pe sãptãmânã. Schimbul posturilor se
fãcea Dumineca, când li se dãdea cãlãraºilor intraþi în serviciu „povãþuire”, adicã când
li se aduceau aminte ce obligaþii au ºi când li se comunicau ordinele emise „dupã care
tot cãlãraºul sã fii dator a urma pãzind vadul la care sã va rândui”26.
Cãpitanii de cãlãraºi se aflau în subordinele hatmanului din Iaºi. Însuºi D.
Cantemir ne relateazã cã hatmanul a fost „mai mare peste toþi cãlãraºii”27. Dar ºi
starostele de Cernãuþi care rãspundea pentru bunul mers al întregului þinut, putea sã le
dea ordine. Odatã la 1741, s-a ivit un conflict de atribuþii între staroste ºi cãpitan ºi
atunci domnul þãrii l-a avertizat pe acesta din urmã sã asculte de ordinele starostelui,
cãci altfel va fi destituit din funcþie. În schimb, starostele de Cernãuþi a fost autorizat sã-l
cheme la ordine pe cãpitanul de Coþmani, iar dacã acesta va refuza sã asculte de el „ca
pe un boer bãtrân ºi ca pe un staroste, atunci îl vom rãdica de acolo din cãpitãnie; aºiºi
du-ta sã-l rãdici ºi sã-l trimiþi aici”28.
Sediul cãpitãniei de cãlãraºi n-a fost totdeauna la Coþmani, ci în cursul vremii sa mutat dintr-un sat în altul. Dupã cât se ºtie, cãpitãnia fusese instalatã la început la
Hliveºti, un sat care aparþinea domeniului Coþmani al episcopiei de Rãdãuþi. Mai târziu
gãsim aºezatã cãpitãnia în satul Malitiniþi, deci mi aproape de hotarul þãrii. Aici se afla
ea în anul 1733 (Anexa 1) ºi a funcþionat neîntrerupt în tot cursul domniei lui Constantin
Mavrocordat (1733-1735). Pe timpul Voevodului Grigorie Ghica (1735-1741), cãpitãnia
s-a mutat – probabil pentru prima datã – la Coþmani, localitatea mai încãpãtoare, fiind
centrul administrativ al domeniului cu acest nume al episcopiei de Rãdãuþi. Revenind la
domnie la 1741, C. Mavrocordat a mutat cãpitãnia din nou „la margine”, adicã la
Malitiniþii, de unde venise. Dar cãpitanul nu s-a mutat, ci a rãmas pe loc. Nici cãlãraºii
pare sã nu se fi mutat, fiindcã doi ani în urmã episcopul de Rãdãuþi anume Varlaam a
cerut domnului Ioan Mavrocordat sã dispunã îndepãrtarea cãlãraºilor din Coþmani.
Domnul i-a dat ascultare ºi a dispus la 3 Decembrie 1743 mutarea cãpitãniei la
Malitiniþii. În document se zise: „Noi dupã pofta ºi cerirea sfinþii sale am dat poroncã ºi
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au scris cãpitanului ce easte acolo sã sã rãdice din satul acela, sã margã sã sã aºezi la
margine, acolo la locul acela unde au fostu aºezatã ºi la iubit fratele nostru Constandin
Vodã” (Anexa 4).
Dar nici de data aceasta cãpitãnia n-a pãrãsit Coþmanul. O gãsim aici ºl în anii
1749-1751, ba chiar ºi în anul 1754. În acest […] cãlãraºii locueau parte la Coþmani,
parte la Hliveºti unde se [muta]serã o parte din ei cu învoirea episcopului. Pentru a
rezolva o[dat]ã pentru totdeauna problema sediului cãlãraºilor ºi al [cãpi]tãniei lor,
noul episcop al Rãdãuþilor Dosoftei Herescul s’a a[dre]sat la 1756 domnului Constantin
Racoviþã. Acesta i-a ascultat [rugã]mintea ºi a ordonat ca neîntârziat toþi cãlãraºii de
Coþmani [sã s]e mute la Hliveºti, iar cãpitãnia sã se „rãdice dela Coþmani” [ºi p]entru
viitor cãpitanul sã nu se mai cheme de Coþmani, ci „vel [cãpi]tan de Cernãuþi ºi
într’acest chip sã te numeºti ºi sã te scrii [ºi tu]”. Dar fiind „cu supãrare a sã strãmuta
acum la luna lui [mai]” episcopul Dosoftei s’a lãsat înduplecat sã admitã cã muta[rea]
la Hliveºti, adicã la „locul cel rãnduit” sã se facã [în l]una lui August, dupã strângerea
recoltei (Anexa 10). De semnalat cã Hliveºtii nu mai erau luaþi în vedere ca sediu
permanent al [cãlã]raºilor, fiindcã episcopul de Rãdãuþi, supãrat pe ei din motive [ce] se
vor înºira mai târziu, nu dorea sã-i aibã în nici unul din [sate]le sale. În Hliveºti
cãlãraºii urmau numai sã-ºi strângã recol[ta] ºi pe urmã sã se mute „la alte locuri,
iarãºi pe margine unde [s’o] socoti” (Anexa 11).
Dar nici ordinul lui Constantin Racoviþã n’a fost urmat. [Nici] cãpitãnia, nici
cãlãraºii n’au pãrãsit Coþmanii. Vãzând aceastã [îndã]rãtnicie, episcopul Dosoftei s’a
plâns din nou domnului care s’a [grã]bit sã trimitã la faþa locului doi aprozi „ca
numaidecât sã-i rãdice pe acei care vrea sã fiea cãlãraºi mutãndu-sã pe altã moºie”.
Totodatã s-a trimis o „carte legatã cu tãrie” starostelui de Cernãuþi ca sã îndrumeze
mutarea în alte sate a cãlãraºilor (Anexa 12).
De atunci au trecut alþi doi ani fãrã ca episcopul de Rãdãuþi sã-ºi vadã împlinitã
dorinþa. În durerea lui……suntem în anul 1758…..episcopul Dosoftei s’a adresat
mitropolitului Iacob rugându-l sã intervinã la locul în drept ca sã fie mutaþi cãlãraºii
depe moºiile sale. Chibzuind asupra problemei care se prezenta mai complicatã decum
pãruse la început ºi adoptând o atitudine împãciuitoare pentru a satisface interesele
amânduror pãrþilor, mitropolitul Iacob înaintã domnului Scarlat Ghica o anafora, adicã
un raport, în care propuse mutarea cãlãraºilor dela Coþmani la alte douã sate ale
episcopiei de Rãdãuþi, anume la Hliveºti ºi Havrileºti, „moºii bune întregi ºi mai aproape
de margine unde li sã cade a fi totdeauna pentru paza marginii”. Domnul însuºi propuse
mitropolitului ºi dispuse mutarea cãlãraºilor. În urmã însã episcopul a oferit numai
moºia Hliveºti. Domnul Ioan Calimah a confirmat la 1760 acest aranjament ordonând
mutarea cãlãraºilor dela Coþmani la Hliveºti „iar pi alti moºii ali episcopii sã nu sã afli
cãlãraºii trãitori” (Anexa 14).
De data aceasta ordinul domnului a fost urmat. Cãlãraºii s-au mutat la Hliveºti,
dar cãpitãnia a rãmas totuºi la Coþmani. Aici a ºi fost gãsitã la 1774 de autoritãþile
miliare austriace. Un cãpitan de Cernãuþi cu sediul la Hliveºti nu se cunoaºte.
O problemã dificilã a fost adãpostirea cãlãraºilor. Erau dânºii încazarmaþi sau
locueau ei rãsfiraþi în casele oamenilor sau în casele proprii? Ca sã putem rãspunde la
aceastã întrebare, va trebui sã reþinem faptul, cã fiecare þãran din satele moldoveneºti
presãrate de-a lungul hotarului Poloniei putea sã se angajeze la cãlãrãºie. Era însã în
interesul serviciului ca toþi cãlãraºii sã fie concentraþi într-un singur sat. Dacã deveneau
cãlãraºi, nu intervenea nici o schimbare în relaþiile lor cu stãpânul moºiei. Ei trebuea sãi lucreze cele 12 zile pe an ºi sã-i dea dijma din roade. Ei nu locueau, dupã cum susþine
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N. Iorga, în sate privilegiate, ci în schimbul serviciului prestat statului se bucurau de
scutirea de bir ºi încasau anumite taxe separate de pe urma mãrfurilor exportate în
strãinãtate.
Situaþia de cãlãraº prezenta astfel avantaje. Neplãtind bir ºi încasând axe
vamale în profitul lor, erau avantajaþi faþã de vecinii satului în care îºi aveau sediul.
Aceºtia din urmã erau împovãraþi cu obligaþiile lor faþã de stãpânul moºiei ºi mai
trebueau sã plãteascã statului bir.
Dar serviciul prestat statului nu se împãca cu obligaþiile faþã de stãpânul moºiei.
El îi silea sã fie absenþi dela munca câmpului ºi astfel cãlãraºii aduceau daune
stãpânului moºiei. Neplãcerile creºteau atunci când cãlãraºii se mutau dintr’un sat în
altul. Într’un asemenea caz era de ales între douã alternative: sau cãlãraºii se mutau
pãrãsindu-ºi casa ºi pãmântul din satul lor de origine, sau, ceea ce se întâmpla mai des,
ei renunþau la situaþia de cãlãraºi ºi rãmâneau în casele lor. Vezi bine cã s’a întâmplat ºi
una ºi alta. La început cãlãraºii erau ademeniþi de avantajele materiale ce le oferea
statul. Ba unii, ca sã profite de scutirea de bir faþã de stat, îºi ziceau cãlãraºi fãrã sã fie
cãlãraºi. Astfel se explicã cazul dela 1733 cu satul Malitiniþii. La început au fost în sat
numai câte unul sau doi cãlãraºi, dar cu vremea „s’au fãcut satul tot de cãlãraºi ºi
þãrani n’au rãmas nime’ ” (Anexa 1).
Întrebarea se pune, cum se comporta statul într’un caz de mutare a cãlãraºilor
în alt sat! Statul era foarte conciliant. El permitea þãranilor sã alegã dacã vreau sã
rãmânã cãlãraºi sau sã iasã din cãlãrãºie. Acest caz s’a întâmplat în anul 1756.
Cãlãraºii de Coþmani urmau sã se mute la Hliveºti ºi statul n’a exercitat nici o presiune
asupra lor, ci a permis sã plece numai aceia „care vor vrea sã fiea cãlãraºi” (Anexa 10).
Dar situaþia de slujitori domneºti, de oameni ai stãpânirii, i-a fãcut pe cãlãraºi
sã se eschiveze dela obligaþiile lor faþã de stãpânul moºiei. Ei îºi ziceau: Dacã statul ne
acordã scutiri, cu atât mai mult ar trebui s’o facã ºi stãpânul moºiei ºi sã ne scuteascã de
boeresc ºi de dijmã. Situaþia de vecini nu cadreazã cu situaþia noastrã de slujitori ai
stãpânirii. Stãpânul moºiei în schimb ºtie una: Vecinul rãmâne vecin ºi trebuie sã-ºi
împlineascã obligaþiile sale faþã de el, orice îndatoriri ar avea faþã de stat. Primit-a
doarã vecinul dela el atât locul de casã în care locuieºte cât ºi bucata de pãmânt, din
roadele cãruia se hrãneºte.
Astfel s’a iscat conflictul între cãlãraºi ºi diverºii stãpâni ai moºiilor.
Cel dintâiu caz de acest fel cunoscut a avut loc la 1733. atunci cãlãraºii, punând
„multe pricini” au refuzat stãpânului moºiei Malatiniþii boerescul, iar dijma i-o dãdeau
numai din pâne. În plus îi pricinueau pagube, deteriorând iazul, demolând moara ºi
vânzând bãuturi în profitul lor. Boierul s’a plâns domnului, cerând îndepãrtarea
cãlãraºilor. Domnul n’a ordonat mutarea cãlãraºilor, ci i’a avertizat sã-ºi îndeplineascã
întocmai îndatoririle faþã de stãpânul moºiei, deoarece „macar cã ei sint slujitori ºi sint
de paza marginii, dar nice stãpânul moºiei am socotit cã nu-i cu cale sã fie pãgubaº de
vinitul moºiei, ce sã aibã a-º lua dijma de pãne pe obiceiu din pãni, din grãdini, din
ogoarã, din fãnaþã, din stupi ºi dintr’alte cãte s’ar lucra pe acea moºie”. Cât despre
boeresc vor face câte trei clãci în cursul verii, una de arat, una de secere ºi alta de fân.
Ei sã nu mai aibã dreptul de a vinde bãuturã pe socoteala lor ºi sã fie þinuþi a da mânã
de ajutor la repararea stricãciunilor pricinuite (Anexa 1).
Dar cãlãraºii nu s’au conformat întocmai ordinului primit. Ei au continuat sã
refuze dare dijmei din fân. Atunci domnul a trimis la faþa locului pe logofãtul Nicolae
Costin ca sã împlineascã dela ei dijma din toate roadele (Anexa 2 ).
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Cazul de la Malatiniþii a dat de gândit Voevodului Constantin Mavrocordat care,
pornit sã punã ordine în toate treburile statului, a lansat la 12 Ianuarie 1742 o
„orãnduealã” generalã cu privire la îndatoririle oamenilor care ºed pe moºiile
mânãstireºti fãrã a fi vecini. „Nartul” pe care l-a dat, cuprinde urmãtorul pasaj
important:
„Tot omul casnic ce va ºidea pe moºiea mãnãstireascã, ori om domnescu, ori
boearescu, ori slujitoriu, ori de fel de breaslã a fi, sã aibã a sluji 12 zile într’un an
mãnãstirii ori cu clacã ori cu carul cu boii ce va sluji la ceva sau cu sapa sau ori la ce fel
de lucru va fi orânduit de egumen, toate aceli 12 zile sã-i socoteascã ºi dejma locului
încã sã-º de tot omul pe obiceiu” (Anexa 3).
Orânduiala lui Constantin Mavrocordat se cere interpretatã. În e nu este vorba
de îndatoririle vecinilor cunoscute de altfel, ci de sãtenii care nu sunt vecini sau,
adãogãm noi, de acei sãteni care susþin cã nu sunt vecini, fiindcã presteazã servicii
statului. Domnul stabileºte precis ca toþi aceia care nu se cred vecini, dar profitã de toate
beneficiile vecinilor, folosindu-se de pãmântul dat lor în folosinþã de stãpânul moºiei,
sunt obligaþi sã facã boerescul ºi sã dea dijma din roade. Dacã aºadarã s’ar întâmpla ca
unii cãlãraºi sã invoce faptul cã sunt slujitori domneºti ºi astfel nu se simt vecini, ei totuºi
sunt þinuþi conform „nartului” sã-ºi împlineascã îndatoririle faþã de stãpânul moºiei ca
fiecare vecin.
E adevãrat cã în orândueala domneascã nu se vorbeºte decât de moºiile
mânãstireºti, iar nu de cele boereºti sau domneºti. Dar din textul documentului reiese
limpede cã orândueala se referea la orice fel de moºie, deci ºi la moºiile boereºti sau
domneºti. Vezi bine, cã moºiile episcopale erau socotite drept moºii mânãstireºti.
Orândueala lui C. Mavrocordat a fost aplicatã cu toatã severitatea ºi faþã de
cãlãraºii de Coþmani. Desconsiderând-o cu intenþie, cãlãraºii au refuzat ºi pe mai
departe sã-ºi împlineascã îndatoririle faþã de episcopia de Rãdãuþi, „pentru cãci sãntu ei
slujitori”. Episcopul Iacob, simþindu-se pãgubit, s’a adresat de îndatã domnului þãrii, din
întâmplare acelaºi C. Mavrocordat care a lansat orândueala, iar acesta l-a autorizat pe
episcop sã-i sileascã pe cãlãraºi a-i lucra câte 12 zile pe an ºi sã-i dea dijma cuvenitã.
Dacã se vor împotrivi, vor avea de a face cu starostele ºi cu cãpitanul lor (Anexa 5).
Dar cãlãraºii nu s’au supus. Episcopul s’a adresat apoi la 1750 domnului C.
Racoviþã care, supãrat din pricina îndãrãtniciei slujitorilor sãi, le-a ordonat sã lucreze
episcopiei câte 12 zile pe an ºi sã-i dea dijma sau, dacã acceptã, sã-i lucreze câte 24 zile
pe an fãrã sã dea dijma. Dacã nici de data aceasta nu se vor conforma, vor fi pedepsiþi
de staroste ºi de cãpitanul lor (Anexa 6).
Nici de data aceasta cãlãraºii n’au dat ascultare poroncii domneºti ºi de aceea
domnul le-a trimis la 1751 un aprod care sã „ste zapciu”, adicã sã-i pedepseascã.
Totodatã le-a poruncit ca pe viitor sã facã boerescul ºi sã dea dijma sau în locul
boerescului sã plãteascã câte doi lei de casã pe an (Anexa 7).
Preschimbarea boerescului în platã cu bani era în avantajul cãlãraºilor, fiindcã
din cauza serviciului fãcut statului nu erau în stare sã munceascã la timp pe moºia
episcopiei. Dacã aºadarã li s-a permis sã se rãscumpere de boeresc, însemnã cã li s’a
îndulcit soarta.
Dar cãlãraºii, porniþi pe drumul refuzului, n’au vrut sã dea plata în bani. Ei
intenþionau sã scape complet de boeresc. Episcopul nu putea sã rabde sã fie scurtat de
veniturile sale ºi s’a plâns din nou domnului, la 1754. Acesta a gãsit plângerea
îndreptãþitã ºi a lansat o carte domneascã, în care a insistat asupra faptului cã niciun
vecin nu poate fi absolvit de îndatoririle sale faþã de stãpânul moºiei. „Nici cãlãraºii” se
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zice în carte „nu pot sã pãgubeascã venitul moºiei din pricina slujitorii”. Ei sunt obligaþi
sã dea moºierului dijma cuvenitã ºi sã-i lucreze câte 12 zile pe an, sau sã-i plãteascã în
locul boerescului câte doi lei de casã. Cãpitanul va da cãlãraºilor „a înþãlege” cã
trebuie sã se supunã, iar dacã totuºi vor persista în atitudinea lor îndãrãtnicã, atunci
cãpitanul „sã le vie de hac fãcându-le zapciu” adicã aplicându-le pedepse corporale
(Anexa 8).
O lunã mai târziu, la 15 Februarie 1754, Matei Ghica Voevod a lansat un nou
ordin, mai drastic decât primul. Se menþioneazã în el cã totdeauna cãlãraºii de Coþmani
„au fostu învãþaþi a fi pricinuitori a nu fi supuºi la slujba svintei episcopii dupã obiceiu”
ºi de aceea „nesuferindu Domnia Mea a auzã de paguba svintei episcopii” se ordonã
episcopului Dosoftei sã predea starostelui de Cernãuþi lista celora care „tot vor înbla
pricinuind precum alti dãþi”, iar starostele sã „le vie de hac” silindu-i cu mijloace
coercitive de care putea dispune, a d dijma ºi a face boerescul sau a plãti în locul
boerescului câte doi lei pe an de casã (Anexa 9).
Cu tot ordinul sever lansat de domn, conflictul cu cãlãraºii a continuat ºi de
aceea noul domn C. Racoviþã, pierzând rãbdarea, s’a hotãrât sã-i punã capãt. S-a emis
la 4 mai 1756 un „testamint”, adicã un hrisov, în care a spus urmãtoarele: Cãpitãnia de
Coþmani se va muta la Cernãuþi”, iar „Cãlãraºii la Hliveºti, iar cine din ei va refuza sã
se mute, va fi ºters din lista cãlãraºilor. În locul lor vor fi angajaþi alþi cãlãraºi din
rândurile þãranilor din Hliveºti. Îndatoririle lor faþã de episcopie rãmân neschimbate:
Dijma ºi câte doi lei de casã pe an. Boeresc nu vor face” (Anexa 10).
Dar nici acum nu s’au astâmpãrat cãlãraºii. „Nesupuindu-sã poroncii” au
refuzat în anul 1759 sã dea dijmã ºi sã plãteascã cei doi lei de casã. A fost trimis atunci
la faþa locului starostele de Cernãuþi „sã-i apuce” ca sã-ºi împlineascã îndatoririle.
Dacã se vor împotrivi, se va trimite împotriva lor un […] domnesc înzestrat cu puteri
discreþionare. Se pare cã starostele a reuºit sã se impunã cãlãraºilor.
Despre vechimea cãpitãniei de Coþmani nu existã date precise. Documentele în
care se bazeazã studiul de faþã nu sunt mai vechi de secolul al XVIII-lea. Dar aceasta nu
înseamnã cã instituþia cãlãrãºiei de Coþmani dateazã din acest secol. Ea trebuie sã fie
mai veche, fiindcã frontiera þãrii nu putea rãmâne fãrã pazã. E de presupus, cã odatã cu
fixarea hotarului þãrii la Colacin s’a instituit ºi paza hotarului.
Naºte întrebarea dacã cãpitãnia de Coþmani a fost singura cãpitãnie din
Moldova. N’au fost oare postaþi cãlãraºi ºi pe celelalte porþiuni ale frontierei? Au fost. L.
T. Boga în studiul sãu despre „Paza marginii” a constatat pentru distanþa dintre
Horodinca ºi Dunãre un numãr de 11 cãpitãnii de margine. Deci cãpitãnia de Coþmani
n’a fost o apariþie izolatã, ci a fãcut parte dintr’un întreg sistem de paza hotarului.
T. Balan
1.
Iaºi, 1733, Aprilie 5
Nicolae, ginerele Ieremicãi Jora, se plânge împotriva cãlãraºilor de pe moºia sa
Malatininþii, care nu-ºi îndeplinesc îndatoririle faþã de ele.
Noi Grigorie Ghica Voevod ÁÎÆ²Þ ÌÈËÎÑÒ²Þ ÃÎÑÏÎÄÀÐÜ ÇÅÌËÈ
ÌÎËÄÀÂÑÊÎÈ.
Facem ºtire cu aceastã carte a Domniei Mele tuturor cui se cade a ºti cã
vini înainte Domniei Mele Nicolae, ginerele Ieremicãi Jora, ce au fost cãpitan mare, ºi ni
s-au jeluit pentru rândul unui sat ce are dela socru sãu Ieremicã Jora anume
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Maliniteniþii la þinutul Cernãuþilor zicând cã mai înainte vreme au fost trãind acolo doi
trei cãlãraºi, darã þãranii erau mai mulþi dela carii mult sã agonisiia stãpânul moºiei
slujindu-sã cu þãranii cum easte obiceiul într’acolo la hraniþe, iar din zi în zi înmulþindusã cãlãraºii s’au fãcut satul tot de cãlãraºi ºi þãrani n’au rãmas nime, ce încã ºi
cãpitãnie s’au aºezat acolo în sat, care cãpitãnie era la Hliviºte, acum easte acolo în
satul Maliteninþii ºi stãpânul moºiei sã pugubeºte (!) mult din vinitul moºiei cã pun multe
pricini cãlãraºii ºi dijma nu vor sã dea de plin pe obiceiu ce numai din pâne, iar din
fânaþ n’or sã dea ºi agiutoriu la nemicã nu-i dau, ce încã cunoaºte stricãciune dela
dãnºii cã avându el o moarã acolo, vitele cãlãraºilor stricã iazul ºi uneori lipsãscu ºi
lemne din pãreþii casii morii ºi þine ºi bãuturi, meduri ºi bere, le vându cu oca de sã
pãgubeºte ºi den orãndu satului, carele rugãndu-ni-sã ca sã-i dãm voe sã lipseascã pe
cãlãraºi depe moºie lui. Aceastã voe n’am vrut sã-i dãm, ce într’acesta chip l-am aºezat
sã-ºi ea vinitul moºiei dela cãlãraºi macar cã ei sint slujitori ºi sint de paza marginii, dar
nice stãpânul moºiei am socotit cã nu-i cu cale sã fie pãgubaº de vinitul moºiei, ce sã
aibã a-º lua dijma de pâne pe obiceiu, din pâni, din grãdini, din ogoarã, din fãnaþã, din
stupi ºi dintr’alte câte s-ar lucra pe acea moºie ºi’n toate veri sã-i facã o clacã de arat ºi
o clacã de seacere ºi o clacã de fân, ºi cându s’ar strica iazul sã-i dea ajutor ºi la ezit ºi
bãuturã nici un feliu cu oca sã n’aibã voe a vinde fãrã numai cu polobocul, dupã cum
urmeazã acest obiceiu ºi printr’alte sate la acel þinut de pen stãpãnii satelor orãndariu ºi
numai orãndariul are voe sã vãnzã bãuturã cu oca ºi de s’ar pute strânge stãpânul
satului nescai þãrani or oameni streini or nescai vecini din cei ce ar fi fost de loc sã fie
numai de slujba lui, iar cãlãraºii de muncã cu dânºii sã nu-i amestece, nici altã supãrare
sã nu le facã. Deci precum am socotit Domnia Me ºi am aºezat aºa sã sã urmezã a lua
vinitul acei moºii, iar mai multã pricinã sã nu fie între cãlãraºi cu stãpânul moºii, c’apoi
vor fi de cerbare, aceasta scriem,
È Ias, let ÇÑÌÀ (7241) April Å (5)
Original, pecete roºie micã.
2.
1733, August 5
Constantin Mavrocordat Voevod trimite pe logof. Neculai Costin la satul
Malatininþii sã cerceteze conflictul ivit pentru dijmã cu cãlãraºii din acel sat.
Noi Constantin Nicolae Voevod ÁÎÆ²Þ ÌÈËÎÑÒ²Þ ÃÎÑÏÎÄÀÐÜ ÇÅÌËÈ
ÌÎËÄÀÂÑÊÎÈ.
Scriem Domnia Mea la boeariul nostru dumnealui Neculai Costin biv vtori
logofãt, facem ºtire cã la Domnia Mea s’au jãluit Nicolae, ginerele Irimicii biv vel
cãpitan, pentru cãlãraºi de Maliteniþi ce ºed pe moºia lui zicãnd cum an terþu au avut ei
80 stoguri de fân pe moºia lui ºi au 70 stoguri ºi dijma n’au vrut sã-i de, pentru aceea
iatã cã-þi scriem sã ei sama ºi fiind dreaptã moºiea lui pe cât fân vor fi vrut cãlãraºii sã-i
plineºti dijma ºi sã aºeazi sã nu fie pãgubaº, sã nu mai vie cu jalobã, iar cini va ave a
rãspunde sã vie în faþã, aceasta scriem.
let ÇÑÌÀ (7241), av(gust) E (5)
Original, pecete roºie micã
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3.
1742, Ianuarie 12
Orândueala lui Constantin Mavrocordat voevod referitoare la îndatoririle
oamenilor care locuesc pe moºiile mânãstireºti fãrã a fi vecini.
Ioan Costantin Necolai Voevod din mila lui Dumnezãu Domn þãrãi Moldovii.
În ºtiinþã dãm tuturor cui sã cade a ºti, de vreame ce Domniea Mea îndatã ce am
vinit la scaun voind a face tuturor de obºte aºezãmântu pe lãngã altele ºi aceastã
poruncã cu tãrie am dat ca tot omul moºan sã fie volnic a stãpâni moºia sa ºi acum darã
viind înainte Domnii Meale toþi egumenii de pre la toate sfintele mãnãstiri din þarã,
arãtat-au mare jalobã zicând ca satele cu oamenii ce au avut mãnãstirile, ceale mai
multe au fost închinate pela boeari cu toatã slujba lor, de cãtrã carele mãnãstirile nice
un folos n’au avut (!) ºi încã ºi celi ce nu era închinate iarã ºi oamenii ce lãcuea pe acele
moºii puþin folos fãcea mãnãstirilor lucrând în voea lor iarã nu dupã dreptate ce s’au
cãzut, neavãnd nice un nart nice egumenii voe a le poronci cãt sã cãdea ºi la aceasta
cerãnd dreptate fiind ºi sfinþiile lor episcopii a þãrii ºi dumnealor toþi boearii de faþã
aseamene au mãrturisit ºi dumnealor c’au avut mãnãstirile aceastã strãmbãtãþi ºi cu
dreptate easte ca sã-º stãpâneascã moºiile dupã porunca ce s’au dat ºi cu toate aceste
c’un glas pofti[n]d toþi egumenii hotãrârea dela Domniea Mea pentru oamenii ce lãcuesc
pe moºiile mãnãstireºti cei ce nu sunt veceni (!) sã le de un nart de cãte zile vor lucra pe
an ca ºi o[a]menii sã ºtie ce va fi slujba lor pe an ºi egumenii mai mult sã nu-i superea.
Socotit-am Domniea Mea ºi cu sfat de obºte am hotãrât:
Tot omul casnic ce va ºãdea pe moºiea mãnãstireascã, ori om domnescu ori
boearesc, ori slujitoriu, ori ce fel de breaslã a fi sã aibã a sluji doaosprezeace zile întrun an mãnãstirii ori cu clacã ori cu carul cu boii de va sluji la ceva sau cu sapa sau ori
la ce fel de lucru va fi orãnduit de egumeni toate aceli 12 zile sã-i socoteascã ºi dejma
locului încã sã-º de tot omul pe obiceiu ºi vorniceii prin sate încã ºi egumenii sã-ºi puea
pe care ori socoti, iarã oamenii ce s’or arãta cu blãstãmãþii neurmând poruncii ca sã
lucreazã (!) mãnãstirilor dupã hotãrãre ce aratã mai sus, unora ca acelora sã facã zap
egumenii ºi sã-i pue la lucru ca sã-ºi plineascã slujba lor ºi tot omul dupã ce îºi va
isprãvi lucrul sã ea rãvaº dela mãna vornicelului în carea sã arate c’au lucrat de plin ºi
vorniceii sã dea samã la egumeni acesta nart îl vor avea mãnãstirile dela oamenii ce nu
sãnt veceni (!) iarã pe vecenii (!) lor sã-i stãpâneascã pe obiceiu. Oamenii de prin satele
boiereºti de s’ar întãmpla a veni la satile mãnãstireºti nice decum egumeanii sã nu-i
primascã, darã ºi boerii sã fie volnici a lua de pin satile mãnãstireºti ºi sã-i ducã la urma
lor, iarã o[a]menii streini ori cãþi de mulþi ar veni sã sã aºeze pe moºiile lor, slobozi sã
fie ºi acei oameni nice odatã sã nu sã veceniascã nice sã aibã grijã de vecenie, aceasta
facem ºtire.
Leat ÇÑÍ (7250) Ghe. B I (12).
Foaie tipãritã.
Traducerea germanã la Wiekenhauser: Moldowiza 126-8, nr.181.Aceastã orãnduealã cu data de 15 ianuarie 1744 atribuitã lui Ion Mavrocordat
Voevod, vezi în “Arhiva Româneascã”, ediþia II, Iaºi 1962, pag. 169-171.
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4.
1743 decemvrie 3.
La cererea episcopului de Rãdãuþi Varlaam Ioan Mavrocordat Voevod ordonã
mutarea cãpitãniei de cãlãraºi dela Coþmani la marginea þãrii.
Io Ioan Neculai Voevoda ÁÎÆ²Þ ÌÈËÎÑÒ²Þ ÃÎÑÏÎÄÀÐÜ ÇÅÌËÈ
ÌÎËÄÀÂÑÊÎÈ.
Cinstit ºi al nostru pãrinte sufletesc svinþii sale Kir Varlam episcopul de Rãdãuþi
sãnãtate. Carte sfinþii tale am luat, cele scrise am înþãles pentru acele moºii a episcopii
ce sã împresoarã despre moºiile Domniei Sale Mihai Vodã, sã-i arãþi pricina aceasta, ce
iatã îþ dãm svinþii tale voea sã scrii, numai carte ce-i scriea sã o trimiþi aice la Noi ºi Noi
am trimite carte svinþii tale acolo la Mihai Vodã pentru acel sat anume Coþmanii iarã a
episcopii, la care sat dela o vremi încoace au fostu obicinuit a fi cãpitãnie, [iar
cãpitanul] ºezãtor acolo în satul acela, iarã Mãria Sa Constandin, preiubit fratele
nostru, au fostu rãdicat cãpitãnie de acolo ºi au aºezat-o la margini, care iatã ºi Noi
dupã pofta ºi cerirea svinþii tale am dat poroncã ºi am scris cãpitanului ce easte acolo sã
sã rãdice din satul acela, sã margã sã sã aºezi la margine, acolo la locul acela, unde au
fostu aºezatã ºi la iubit fratele nostru Costandin Vodã ºi la aceasta nu va fi supãrare,
aceasta scriem.
Let ÇÑÍÂ (7252) Dechem [vrie] Ã (3).
Original, pecete roºie micã. Adresa pe verso: Cinstit ºi rugãtorul nostru svinþii
sale Kir Varlam episcopul Rãdãuþilor cu sãnãtate sã sã dea.
5.
1749 iulie 5.
Constantin Mavrocordat Voevod porunceºte cãlãraºilor dela Coþmani sã-ºi
împlineascã îndatoririle faþã de episcopia de Rãdãuþi.
+ Noi Costandin Neculai Voevod ÁÎÆ²Þ ÌÈËÎÑÒ²Þ ÃÎÑÏÎÄÀÐÜ ÇÅÌËÈ
ÌÎËÄÀÂÑÊÎÈ.
De vreme ce ne-au spus cinstitu pãrintele ºi rugãtoriul nostru sfinþiea sa Kir
Iacob episcopul Rãdãuþilor cã pã moºie episcupii ce sã numeºte Coþmani la þinutul
Cernãuþilor fiindu aºãzarea lui vel cãp[itan] ºi pe locul acela ºãzând ºi cãlãraºi ºi pentru
cãci sãntu ei slujitori nu sã supun a facea lucru episcupii pe obiceiu, pentru carea am dat
volnicie sfinþii sale sã-i pue la lucru sã lucreze de om cãte 12 zile pe an la trebile
episcupii ºi sã-º ea dela dãnºii ºi dijma locului pe obiceiu, iarã carea nu s’or supune sã
lucrezea, poruncim du-lui staroste ºi vel cãpitan de Cernãuþi sã-i supuneþ sã fac[ã] lucru
episcupii pe hotãrãrea, iar cinea va ave a rãspunde sã vie faþ[ã], într’alt chipu sã nu fie.
Iuli E (5), ÇÑÍÇ (7257)
Original, pecete roºie micã.
6.
1750 martie 29.
Constantin Racoviþã Voevod porunceºte cãlãraºilor dela Coþmani sã-ºi
împlineascã îndatoririle faþã de episcopia de Rãdãuþi.
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+ Io Costandin Mihail Cehan Rãcoviþã Voevod ÁÎÆ²Þ ÌÈËÎÑÒ²Þ
ÃÎÑÏÎÄÀÐÜ ÇÅÌËÈ ÌÎËÄÀÂÑÊÎÈ.
De vreme ce ni-au spus cinstit pãrintile ºi rugãtoriul nostru sfinþie sa Kir Iacob
episcopul Rãdãuþilor cã pe moºie episcopii ce sã numeºti Coþmani la þinutul Cernãuþilor
fiind aºãzare lui vel cãp[itan] ºi pe locul acela ºãzind ºi cãlãraºi ºi pentru cãci sint ei
slujitori nu sã supun ei a face lucru episcopii pe obiceiu, pentru care am dat volnicie
sfinþii sale sã-i supue la lucru sã lucrezã de om cãte 24 zile pe an la toate trebile
episcopii, iar de nu li va plãcea aceastã socotealã sã lucrezã pe obiceiu dupã cum au
lucrat ºi în zilele preaînãlþat pãrintelui Domniei Mele ºi sã-º ea dela dãnºii ºi dijma
locului pe obicei, iar care s-ar supune sã lucreze poroncim dumitale staroste ºi vel
cãp[itan] di Cernãuþi sã-i supuneþ sã facã lucru episcopii, iar cine va avea a rãspunde sã
vie faþ[ã], într’alt chip sã nu fie.
Let ÇÑÍÈ (7258), mart Êè (29)
Can[acuzino] vel log[ofãt]
Original, pecete roºie micã.
7.
1751, septemvrie 5.
Constantin Racoviþã-Voevod ordonã cãlãraºilor dela Coþmani sã lucreze
episcopiei de Rãdãuþi sau sã plãteascã cãte doi lei de casã.
Noi Costandin Mihai Racoviþã-Voevoda ÁÎÆ²Þ ÌÈËÎÑÒ²Þ ÃÎÑÏÎÄÀÐÜ
ÇÅÌËÈ ÌÎËÄÀÂÑÊÎÈ.
De vreme ce Domnii Mele ni-au dat mare jalubã cinstit pãrintele ºi rugãtoriul
nostru svinþiia sa Kir Dosoftei episcopul de Rãdãuþi asupra cãlãraºilor de Coþmani ºi
asupra altor oameni ce ºãd pe aceastã moºie a episcopii, cã dupã carte Domnii Mele ce
am dat de volnicie ca sã fie supuºi ºi sã-i lucrezã lucrul de boerescu pe obiceiu, eu nu
s’au supus poroncii sã lucreazã, nici bani sã de, sã sã aºezã, iatã dar sã dã volnicie
slugii noastre…[lipseºte]… aprod sã margã la cãlãraºii de Coþmani ºi sã ste zapciu
asupra lor ºi asupra altor oameni ce ºãd pe aceastã moºie Coþmani ori sã facã lucrul de
boerescu pe obiceiu ori sã pliniascã cãte 2 lei de casã, într’alt chip sã nu fie.
Sãpt. E (5), ÇÑ..(7260)
Original, pecete roºie micã.
8.
1754 ianuarie 13.
Matei Ghica Voevod ordonã cãlãraºilor dela Coþmani sã lucreze episcopiei de
Rãdãuþi cãte 12 zile pe an sau sã plãteascã cãte doi lei de casã.
+Noi Matei Ghica Voevod ÁÎÆ²Þ ÌÈËÎÑÒ²Þ ÃÎÑÏÎÄÀÐÜ ÇÅÌËÈ
ÌÎËÄÀÂÑÊÎÈ.
Dat-am carte Domnii Meale cinstitului pãrintelui ºi rugãtoriului Domnii Mele
sfinþii sale Kir Dosoftei episcopului de Rãdãuþi sã fie volnic cu carte Domnii Mele a
stãpãni moºiea sfintei episcopii ce sã chiamã Coþmanii în þinutul Cernãuþilor cu tot
venitul locului ºi cu toatã slujba oamenilor dupã hotãrãrea ce s’au fãcut de obºte pentru
toate mãnãstirile, ori sã slujascã 12 zile pre an, 6 zile de varã ºi 6 zile de iarnã, ori la ce
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lucru i-ar pune sfinþiea sa ºi sã-º ea rãvaº c’au plinit slujba, ori cãrora nu le va da mãna
cu slujba sã aibã a da bani pentru lucrul de boerescu cãte doi lei de casã ºi sã-º de ºi
dejma din toate cãte ar ave pe moºie episcopii ºi apãrat de slujbã nime sã nu fie nici
cãlãraºii ce sint acolo nici altã briaslã ce ar fi pentre dãnºii, cãci cu pricina slujitorii nu
pot ei sã pãgubascã venitul moºii, cã de sintu slujitori pentru slujba lor au pãrþealã de
bir dela Domniia Me ºi alte multe mile de apãrarea lor, care le trag alþi lãcuitori, pentru
aceea ori sã lucrezã ori bani pentru lucru, cum s’au scris mai sus, sã de ºi-þ poroncim ºi
þie vel cãpitan de Coþmani aºa sã urmezi a le da a înþãlege ºi cãrora s’ar arãta
împotrivitori sã le vii de hac fãcându-le zapciu ºi împlinind dela dãnºii, într’alt chip sã
nu fie.
ÇÑ¡Â (7262), Ghen. Ã1 (13)
Proci vel logof[ãt].
Original, pecete roºie micã.
9.
1754 februarie 15.
Matei Ghica Voevod ordonã cãlãraºilor dela Coþmani ºi Hliveºti sã lucreze
pentru episcopia de Rãdãuþi sau sã-i plãteascã câte doi lei de casã.
+Io Matei Ghica Voevod ÁÎÆ²Þ ÌÈËÎÑÒ²Þ ÃÎÑÏÎÄÀÐÜ ÇÅÌËÈ
ÌÎËÄÀÂÑÊÎÈ.
De vreame ce cãlãraºii de Coþman ºi dela Hliveºti carii ºedu pe acesti moºii a
svintii episcopii Radauþului de purure au fostu învãþati a fi pricinuitori a nu fi supuºi la
slujba svintii episcopii dupã obiceiu precum ºi alþi lãcuitori, la care cunoscãnd Domniia
Mea cã nu iaste cu dreptate a fi episcopie pãgubaºe de slujba lor aflãndu-sã ºezãtori pe
acele mai sus numite moºii Coþmanii ºi Hliveºtii, macar de sintu ei cãlãraºi slujitori
domneºti, pentru aceasta au osãbitã milã ºi cãutare dela Domniia Mea ºi nesuferindu
Domniia Mea a auzi de paguba svintii episcopii, iatã am dat aceastã carte a Domnii
Mele de volniciea svinþii sale pãrintelui ºi rugãtoriului nostru Kir Dosoftei episcop
Rãdãuþului, ca sã le poronciascã ºi la cele ce ar fi obiceiu sã dea ascultare ca sã meargã
sã fac slujbã episcopii precum ºi alþi lãcuitori dupã obiceiu, iar di nu s’or supune slujbii
ºi tot vom îmbla pricinuind precum alti dãþi, pre unii ca aceae sã-i arãti la du-[lui]
Enacachi starostele de Cernãuþi ºi la vel cãpitan de Coþman, ca dupã poronca ce au dela
Domniia Me sã le vie de hac, iar nefindu odihnitu svinþiia sa episcopul de cãtrã dãnºii cu
slujba, iatã cã hotãrãm prin aceastã carte a Domnii Mele sã dea de tot cãsariul cãte 2 lei
pe anu ºi cu aceastã aºãzare sã rãmãea odihnit ºi episcopul de cãtrã dãnºii ºi ei de cãtrã
episcopul, ºi aºea dupã cum poroncim Domnii Me sã sã urmezea, acesta facem ºtire.
Let ÇÑ¡Â (7262) feb[ruarie] EI (15)
Vel vist…… Trecut la condicã
Original, pecete roºie micã.
10.
Constantin Racoviþã-Voevod ordonã cãlãraºilor dela Coþmani sã se mute la
Cliveºti, iar cãpitãnia la Cernãuþi.
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+ Noi Costandin Mihai Cehan Rãcoviþã ÁÎÆ²Þ ÌÈËÎÑÒ²Þ ÃÎÑÏÎÄÀÐÜ
ÇÅÌËÈ ÌÎËÄÀÂÑÊÎÈ.
Scriem Domniea Mea la boeriul nostru…[lipseºte]…vel cãpitan de Cernãuþi.
Îþ facem ºtire iatã pentru cãlãraºii ce au ºezut pãnã acum pe moºãe sfintii
episcopii Rãdãuþilor la Coþmani, dispre care ºi cãpitãniea de acolo sã numea de
Coþmani, s’au fãcut cercetare ºi dreptate sfintii episcopii, cum pre largu este arãtat la
osãbit hrisovul Domnii Meale atãta pentru vel cãpitãnie de acum înainte sã nu sã mai
numeascã de Coþmani, ce vel cãpitan de Cernãuþi ºi într’acest chip sã le numeºti ºi sã te
scrii ºi tu, cãci ºi pentru cãlãraºii de acolo iarãº pe largu este arãtat la acel testament a
Domnii Mele, cum s’au hotãrãt cu sfat de obºte cã era acmu sã sã rãdice dela Coþmani,
numai socotindu-sã a fi cu supãrare a sã strãmuta acmu la luna lui mai, am poftit pe
sfinþiea sa pãrintele episcopul de Rãdãuþi Kir Dosoftei de au priimit cu voe sfinþãi sale sã
rãmãea acolo pãnã la luna lui August sã-º strãngã sãmãnãturile ºi hrana lor ºi atunce
numai decãt sã sã rãdice urmãnd dupã toate ponturile ce sãnt arãtate la testamentul
Domnii Mele, însã dipre acum li sã dã ºtire carei or vre sã fie tot cãlãraºi ºi sã sã mute
din Coþmani la Cliviºte la locul cel rãnduit, sã margã de varã sã-º facã fãneþe acolo pe
acel hotar ºi altã aºezare ce le va fi trebuinþa, iarã pre Coþmani sau pre alte hotarã ale
episcopiei sã nu mai cosascã ºi în scurtu la toate ponturile testamintului sã urmeze, dipe
care vi s-au dat a înþãlege la toatã dreptate ce s’au fãcut sfintei episcopii, iarã pentru o
samã de oameni ce sã numãrau cãlãraºi atãta la Coþmani cãt ºi la Cliviºte carii nu sãnt
scriºi la visterie nici au pecetluituri pe faþa, pre aceea pre toþi cãþi or fi sã-i tragã satul la
birul visterii fiind suptu stãpãnire vornicelului, ce va pune numitul episcop, iarã cãlãraºi
sã fie numai cãþi sãnt scriºi în izvodul ce s’au dat de aice iscãlit de dumnealui hat[man]
ºi aceea cãþi or vrea sã sã mute, iarã cãþi n’or vre a sã muta în locul acelora, vii face alþi
oameni cãlãraºi din oameni streini deplin sama acelor cãlãraºi, iarã pentru slujba
cãlãraºilor ce sãnt la Cliviºte ºi cãlãraºii ce s’au numit de Coþmani s’au hotãrãt sã de
cãte doi lei de gospodar ºi altele toate dupã hotãrãre testamentului ºi cum poruncim aºe
sã sã urmeze, într’alt chip sã nu fie.
ÇÑ¡Ä (7264) mai Ä (4)
Proci III.logof[ãt]
Original, pecete roºie micã
De domeniul Coþmani s-au þinut moºiile: Gavrileºti, Cliveºti sau Hliviºte,
Davidãuþi, Sadcãu (zis astãzi Lastiuca), Clivodin, Bludna, Suhovesha ºi Cioplinþi; au
dispãrut Bludna ºi Cioplinþi.
11.
1756 mai 5.
Constantin Racoviþã Voevod ordonã starostelui de Cernãuþi sã mute la satul
Hliviºte pe cãlãraºii dela Coþmani.
Noi Costandin Mihai Cehan Rãcoviþã Voevod ÁÎÆ²Þ ÌÈËÎÑÒ²Þ
ÃÎÑÏÎÄÀÐÜ ÇÅÌËÈ ÌÎËÄÀÂÑÊÎÈ.
Cinstit ºi credincios boieriul Domnii Meale Iordachi Cantacuzino biv vel
pah[arnic] staroste de Cernãuþi sãnãtati.
Îþ facem Domnie Me ºtire pentru niºte moºii ce are sfãnta episcopie Rãdãuþul[ui]
anume Coþmanii ºi Hliviºte la þãnutul Cernãuþului, pe care moºii fiind cã ºi de tot
cãlãraºi nici un folos nu pute sã cunoscã sfãnta episcopiea despre acele moºii, acumã
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dar cunoscãnd Domnie Me cã nu esti cu cali a sã pãgubi sfãnta episcopie de viniturile ce
i sã cad a luoa depe aceli moºii, am fãcut hotãrãre cu tot sfatul de opºti du-[lor] veliþãi
boeri ca de acum înainte sã lipsascã toþi cãlãraºii depe moºie Coþmanii ºi acum de odatã
sã margã în Hliviºte, unde sã mai aflã ºãzãtori ºi alþi cãlãraºi ºi vor ºide acolo pãn la
av[gust] sã-º strãngã sãmãnãturile ºi pe urmã sã vor aºãza la alti locuri iarãºi pe
margine unde s’o socoti, care hotãrãre s’au întãrit ºi de Domnie Me cu hrisov din care
pre largu vi înþãlege du-[ta], pentru care iatã cã-þ scriem sã cercetezi du-[ta] cã pintre
cãlãraºii aceºtia ce sãnt acolo sãnt ºi alþi oameni ce sã numãscu a fi cãlãraºi ºi nu sãnt ºi
cu acestu chip sã scutescu de bir pe carii dupã cercetare ce vii face sã-i afli pe toþi acie
cãþi vor fi ºi sã-i dai la bir înpreunã cu alþi sãteni ca sã fie supuºi sfintii episcopii dupã
hotãrãre hrisovului Domnii Mele ºi fiind cã ne-am înºtiinþat Domnie Me cumcã oamenii
birnicii ce ºãd pe aceli moºii ar fi însãrcinaþi cu birul piste putinþa lor, la aceasta sã
cercetezi du-[ta] ºi dupã cum vii cunoºti stare lor sã-i aºãzi dupã cum vii socoti ºi
cãlãraºilor sã le dai poroncã sã sã ridice depe moºie Coþmanii sã sã mute la Hliviºte,
aceasta scriem.
Let ÇÑ¡Ä (7264) mai E (5)
Original, pecete roºie micã
12.
1756 octomvrie 5.
Logofãtul ªtefan scrie episcopului de Rãdãuþi Dosoftei cã s’au trimis doi aprozi
sã mute pe altã moºie pe cãlãraºii dela Coþmani.
De Dumnãzãu iubitoriului sfinþii sale preasfinþitului episcop de Rãdãuþi Kir
Dosoftei, al meu precinstit pãrinte sufletesc cu multã fiiascã plecãciune închinãndu-mã
sãrut cinst[ita] ºi blagoslovitoare driapta sfinþii tale.
+Cinstitã ºi doritã carte sfinþii tale ce mi-ai scris am luat ºi de sãnãtate sfinþii
tale înþelegãnd m’am bucurat ºi cele ce-mi scrii pentru cãlãraºii carii sã numiea de
Coþmani ºi pentru coniþã am vãzut, ce vii ºti sfinþie ta cã dintãiu cum am luat carte sfinþii
tale ce mi-ai scris mai dinainte pe datã am spus Mãrii Sale lui Vodã ºi numai decãt au
poroncit de am fãcut carte de volnicie ºi s’au trimis 2 aprozi scriindu-sã într’ace carte de
volniciea poroncã dupã cum poftiea sfinþie ta, ca numai decãt sã-i rãdice pe acei care
vor vre sã fiea cãlãraºi mutãndu-sã pe altã moºiea ºi deosãbit s’au scris carte legatã ºi
la du-[lui] starostile de Cernãuþi cu tãrie pentru mutarea cãlãraºilor, cari aprozi de
atunce s’au pornit de aice ºi socotesc cã pãn acum vor fi vinit pela sfinþie ta, iar de atãta
zãbavã mi-au fost ºi mie mirare, dar pentru coniþã tot atunce s’au fãcut pecetluituri
gospod pe 55 vite ca sã sã þie în samã la visterie cum ºtiea ºi Ilie fratili sfinþii tale, ce cãt
pentru cãlãraºi mergãndu aprozãi acolo vor urma deplin poronca ce au ºi rãmãne ºi
sfinþia ta odihnit despre aceastã supãrare a cãlãraºilor ºi cu aceasta anii sfinþii tale dela
Dumneazãu sã fie mulþi.
Vlet ÇÑ¡E (7265) Oct. E (5)
Stefan III. logofãt.
Original.
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13.
1758 iunie 5.
Mitropolitul Moldovei Iacob propune Domnului þãrii sã mute la Hliviºte ºi
Havrileºtii pe cãlãraºii de Coþmani.
Preaînãlþate Doamne,
Dupã luminatã poronca Mãrii tale am luat sama pentru pricina Coþmanilor,
moºiia episcopii Rãdãuþilor, pentru cãlãraºii ce sãntu trãitori acolo ºi am adeverit cã
multã pagubã sã pricinuieºte episcopii despre aceºti cãlãraºi, de vreme ce acea mai de
hranã episcopii iaste aceastã moºie, dar ir a nu fi cãlãraºi la margine nu iaste cu cale ºi
am socotit acei 16 cãlãraºi ce sãntu în Coþmani carii or vrea sã fie cãlãrºi sã sã mute pe
altã doã moºii, iar a episcopii, anume Hliviºtea ºi Havrileºtii, moºii bune întregi ºi mai
aproape de margine, unde li sã cade a fi totdeauna pentru paza marginii, unde mai sãntu
ºi mai denainte numiþi 16 cãlãraºi fiind poronc Mãrii Tale ca la o margine în 3 luni sã
pot face cãt de mulþi cãlãraºi streini, iar acei ce nu vor vrea sã sã mute sã fie cãlãraºi sã
rãmãe în Coþmani ºi sã-i pue bir în vistierie dupã putinþa lor, cã mai multã trebuinþã în
vremile acestea are visteriea de birnici decãt de slujitori, însã ºi cãlãrºii carii sãntu pãn
acum ºi s’or mai face ºi or fi aºãzaþi pe aceaste 2 sate a episcopii Hliviºtea ºi Havrileºtii
socotim c’a fi cu dreptate vinitul episcopii sã dea de cãsar într’un an 2 lei ºi dejma den
þarinã ºi den fãn ºi orãnda a episcopii adec[a] bãuturi, nime altul sã nu vãnzã fãr numai
pi care va pune episcopul orãndariu dupã obiceiu.
Preaînãlþat Doamne,
Noi aºa am socotit, iar cea desãvãrºitã hotãrãre rãmãne la mila Mãrii Tale
Let ÇÑ¡.. (7266) Iuni E (5)
Iacob mitropolit Moldaviei.
Inochentie episcop Huºi
….vel log,….visternic,…..vel vornic,……
Noi Scarlat Grigorie Ghica Voevod ÁÎÆ²Þ ÌÈËÎÑÒ²Þ ÃÎÑÏÎÄÀÐÜ
ÇÅÌËÈ ÌÎËÄÀÂÑÊÎÈ.
Anaforaoa aceasta cetindu-sã ºi de cãtrã Domnie Me ºi aflãndu-sã cu cale cu a
noastrã pecete am întãrit-o.
Let ÇÑ¡.. (7266) Iuni Ө (9)
Original, pecete roºie micã, semnãturile boierilor indescifrabile.
14.
1760 aprilie.
Ioan Calimach Voevod ordonã starostelui de Cernãuþi sã sileascã pe cãlãraºii
din Hliviºte sã-ºi împlineascã îndatoririle faþã de episcopia de Rãdãuþi.
Noi Ioan Theodor Voevod ÁÎÆ²Þ ÌÈËÎÑÒ²Þ ÃÎÑÏÎÄÀÐÜ ÇÅÌËÈ
ÌÎËÄÀÂÑÊÎÈ.
Credincios boeriul Domnii Mele du-[lui] Enãcachi biv vel pãh[arnic] staroste di
Cernãuþi, sãnãtate.
Îþi facem ºtire pentru cãlãraºii ci sãnt trãitori pi moºie episcopii Rãdãuþului ci sã
n[u]meºti Hliviºte cã dupã toati pricinile ce au fost mai înainte s’au aºãzatu ºi s’au
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hotãrãt ca numai pi ace moºie Hliviºte sã trãiascã cãlãraºii, iar pi alti moºii ali episcopii
sã nu sã afli cãlãraºii trãitori ºi aceºti cãlãraºi sã nu aibã a da la episcopii adetiul moºii
pi an cãti doi lei de tot gospodariul ºi dejma sã li sã ea din toati ºi aceastã hotãrãre
fãcãndu-sã prin anaforaoa du-[lor] boerilor celor mari ºi am hotãrãt ºi Domnie Me cu
hrisovul Domnii Mele ca sã sã pãzascã nestrãmutat, dupã cum vii înþelegi pre largu toati
din hrisovul Domnii Mele, acmu ne-am jãluitu cinstit pãrint[ele] ºi rugãtoriul nostru Kir
Dosoftei episcopul de Rãdãuþi cumcã acei cãlãraºi sã pun di pricinã ºi n’am datu nimicã
pe anul trecut nesupuindu-sã poroncii ºi esti episcopie pãgubaºã, pentru cari iatã cã-þi
scriem du-[tale] sã chem[i] faþ[ã] pi acii cãlãraºi ºi sã cercetezi pricina ºi de vreme cã
nu s’au supus poroncii sã-º de adetiul, numai decãt sã-i apuci sã înplineºti toþi banii
dupã hotãrãre hrisovului Domnii Mele, mai mult sã [nu]-i îngãdueºti ºi a anului acestu
viitor iar sã i sã de adetul fãr di nici o pricinã, aceasta scriem.
ÇÑ¡È (7268) Ap[rilie].
Cã nesupuindu-sã sã de s’a trimite om gospod de a înplini.
Original, pecete roºie micã.

15.
1761 august 1.
Grigorie Calimach Voevod ordonã starostelui de Cernãuþi sã interzicã
cãlãraºilor din Hliveºti ca sã-i supere pe locuitorii satului vecin Gavrileºti.
+ Noi Grigorie Ioan Voevod ÁÎÆ²Þ ÌÈËÎÑÒ²Þ ÃÎÑÏÎÄÀÐÜ ÇÅÌËÈ
ÌÎËÄÀÂÑÊÎÈ.
Scriem Domnie Me la credincios boeriul Domnii Mele du-lui Ghiorghi biv vel
jic[nicer] staroste de Cernãuþi, sãnãtate.
Îþi facem ºtirea cã Domnii Meli au jãluit oamenii birnici din gavrileºti depe
moºie episcopii de Rãdãuþ pe cãlãraºii din Hliveºti ot Cernãuþi zicãnd cã de rãul
cãlãraºilor nu pot sã trãiascã pe moºiea episcopii pentru cã întãrirea lor le apucã locul
cel de hranã de lucriazã ei fãcãndu-le ºi alti multi supãrãri ºi strãmbãtãþi ca sã-i
izgoniascã de acolo sã rãmãea moºiea numai pentru dãnºii, care mai pre largu vii
înþãlegi din jaloba lor, pentru care cerºindu-ºi dreptate iatã cã-þi scriem vãzãnd carte
Domnii Mele sã cauþi sã cercetezi ºi de vremi cã jãluitorii sãnt birnici ºi ºezãtori cu casã
pe moºiea Gavrileºtii, întru nemicã sã nu îngãduieºti pe cãlãraºi ca sã-i superi sau sã le
facã vre o strãmbãtate, ce sã-i odihneºti cu bunã dreptate ca sã nu sã strãmute dela
ºidere lor, cã bine sã ºtii cã de or veni sã mai jãluiascã cã nu li-ai cãutat de dreptate,
vom ave pãreri de rãu asupra du-[tale], aceasta scriem.
ÇÑ¡Ө (7269) Av[gust] A (1)
Proci vel logof[ãt].
Original, pecete roºie micã.
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NOTE:
1

Gotha 1905, Friedrich Andreas Perthes II 5. Dupã un raport din anul 1712 domnii
moldoveni întreþineau în satele de-a lungul frontierei þãrii o cavalerie zisã cãlãraºi, care în caz de
rãzboiu aveau obligaþia sã netezeascã drumurile ºi sã pascã caii prinºi dela duºman (Hurmuzachi:
Doc. Suppleme[nt]ul I, vol. I, nr. 621, pag 423)
2
Archiva istoricã I/1, 172-4, nr. 255.
3
Ale noastre „Documente bucovinene” III 140-1.
4
N. Iorga: Studii ºi doc. VI 239-240, nr. 252.
5
Tot aici VI 361, nr. 1109.
6
Tot aici VI 438, nr. 1652 ºi ale noastre: Doc. buc. IV 154, nr. 107.
7
N. Iorga: O. c. VI 325, nr. 813.
8
L. T. Boga: „Paza marginii”, Chiºinãu 1932, Tip. eparh. „Cartea româneascã”, pag. 9-11.
În decretul de numire a cãpitanului Toader Sabãu de la vadul Vasãlcãului din þinutul
Sorocii din 25 dec. 1780, decret semnat de hatmanul Scarlatachi Sturza scrie: „Sã aibã toatã
purtare de grijã a marginii, avãnd prevegheri ºi purtari de grijã pentru oameni streini ce vinu în
Moldova, ca sã-i cercetezi pre cu amãruntul ce feliu de oameni sint ºi pentru ce vinu ºi care nu
va ave nici o îndreptari la mãnã sã sã cunoascã de oameni buni, pe unii ca acie îndatã sã-i trimitã
aice la hãtmãnie, cum ºi pentru oamenii ce mergu de aice din Moldova ca sã triacã piste hotar
iarãºi sã-i cercetezi ºi care nu va ave rãvaºul nostru sau dela ispravnicul þinutului de unde va fi
spre încredinþare cã ar fi oameni buni ºi cu chezãºii, sã nu-i îngãduiascã nici decum a treci piste
hotar…. ªi numitul cãpitan de nu sã va purta cu rãnduiala ce i sã cade, sã va aduci aice ºi sã va
pedepsi dupã vina sa, de nu va urma în toatã poronceli ce i sã vor da cu silinþã ºi cu drepturi,
dupã cum i sã dã învãþãtura aceasta”. („Arhivele Basarabiei”, anul I, iulie-sept. 1929, nr. 3, pag.
101-104).
9
Ale noastre: Doc. bucov. I 250, nr. 146.
10
Tot aici III, 148, nr. 2; 157, nr. 124.
11
Tot aici III 162, nr. 128; 164, nr. 130.
12
Tot aici III 187, nr. 151.
13
Tot aici IV 93, nr. 66; 193-4, nr. 126; 167, nr. 1.
14
Tot aici IV 167, nr. 1; V 58, nr. 1.
15
N. Iorga: Studii ºi documente VI 343, nr. 965; Anciens documents I 33.
16
Ale noastre: Doc. bucov. V 15, nr 10; 21, nr. 13.
17
Tot aici V 47, nr. 26; 53, nr. 30; 138, nr. 73.
18
Descrierea Moldovei (G. Adamescu) pag. 91.
19
Doc. buc. IV 154, nr. 107.
20
Tot aici III 141, nr. 113.
21
Tot aici IV 154, nr. 107 ºi N. Iorga: Studii ºi doc. VI 438, nr. 1652.
22
Kaindl: Geschichte der Bukowina II 53.
23
N. Iorga: Studii ºi doc. VI 436, nr. 1641.
24
Doc. buc. IV 130, nr. 96.
25
N. Iorga: Ancient documents I 233.
26
L. T. Boga: O. c. pag. 11-12.
27
Descrierea Moldovei, pag. 79.
28
N. Iorga: O. c. VI 330, nr. 845.

