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Ostrita, 1737, Iuniee 29.

Boerii Toader Caarp si Mirron Gafenco cercete
eaza din ordinul
o
do
omnului co
onflictul ivvit
între
e manastiirea Putnaa si vorniccul Ion Necculce pentru hotaru
ul satelor Ostrita sii
Boiaan, tinutul Cernauti.
M(i)l(o)st(i)ve si luminaate do(a)mn
M
ne, sa fii Maarie Ta s(a)n
n(a)tos.
F
Facem
stiree Marii Tale ca dupa luminata porrunca Marii Tale mergâând noi a ce
erca pricinaa ce
are satu
ul Ostrita caarile este a sfintei man
nastiri Putniii, cu satul Boianul
B
ce eeste a du‐saale Ion Nicu
ulce
biv vel vor(nic)
v
pen
ntru o bucata de loc, care sate san
nt pe Prut în
î tinutul Ceernautilor, Ostrita
O
din sus
s
si Boian
nul din gios, si locul aceel cu pricinaa la mijloc sii fieste carile din‐tr'aceeste doa satte acea bucata
de loc o trag catraa hotarul saau si într'accesta chip am
a cercat pricinile
p
lor,, ca dupa ce s'au stran
nsu
megiesiii si alti oam
meni buni de
d pin preggiurul lor purces‐am din‐taesdata
d
a a cerca pe
p unde ne‐‐au
aratat hotarul
h
dum
mnealui Ion
n vornic, ap
poi si pe un
nde ne‐au aratat
a
parin
ntii de Putn
na, dar sem
mne
încredin
ntate n'am putut
p
afla, numai
n
semn
nile ce ne‐au aratat parintii de Puttna tot mai vin la cale, iar
semnilee ce ne‐au aratat du‐ (lu
ui) vor(nicul) Ion nice decum
d
nu vin la cale du
upa cum pe
e larg om arata
înainte, dusu‐ne‐au
u întai la treei stejari cee sant alaturre langa o padure
p
ce‐i zic Liscic mai dela dial de
o piiatraa ce este deeasupra unii vai ce‐i zicc Iavore, în care
c
stejari sant facutee si niste cru
uci si acea
piiatra este
e pusa de dumnealu
ui vornicul Ion
I nu de mult
m cand s‐au hotarât Boianul deccatra Râren
nce,
satul manastirii Sla
atinii, aratân
nd dumnealui dintr'ace
ea piiatra în
n sus hotaru
ul satului Osstritii si în gios
g
hotarul satului Boianul si sprre amiaza noapte
n
hotaarul Rarenccii, dara parintii de Pu
utna au araatat
nd ca cand au
a hotarât cu
c Rarence pe dânsii, aatunce la accea hotaratu
ura
hotarul lor mai gios raspunzân
nu i‐au chemat, ap
poi ne‐au dus
d la un izvvor despre Prut, carui izvor du‐(lui) vor(nic) si cu oameenii
du‐sale îi zic Hlinaee, ce sa întaalege pe lim
mba noastraa Glodoasa, iar parintiii de Putna îi zic izvoru
ului
C
adeca Pietrroasa, cum s'au si vazu
ut din izvor în gios pe p
parau tot pietre marun
nte
acelue Caminena,
cum zice (la) noi prrundu, apoi ne‐au mai dus si la altte doa pietrre, una suptt costise despre Prut, alta
a
în sasul Prutului, dar
d nice un samnu a fii pietri de hotar
h
n'au avut,
a
ca neci era asazaate în pamâânt
dupa cu
um sant pietrile cele dee hotar, necci era în pottriva una alttie si piatra cea dipe saas era pusa pe
lat si ap
proape de un tinterim de
d beserica,, unde zic caalugarii ca este
e saliste cea veche a Ostritii si
piiatra era
e mâncatta de desup
pt de pamân
nt care s'au
u cunoscut ca
c de de mult tot ase i‐au fost staare
ei, si peecum ne‐au aratat dum
mnealui vor((nicul) tot lo
ocul cel de hrana
h
ramââne în parte
e Boianului, iar
în partee Ostritii ramane numai un unghiu de sas sii lunca si dumbrav(a) la dial, încaa si din saliste
Ostritii o bucata ramane în parte Boianului.
A
Asijdere
si parintii
p
de Putna ne‐au
u dus pela semnele lor, întâi în lu
unca Prutului la o trupina
de stejaar, carile eraa cazut si arrsu, dar în trrupina cat mai
m era ram
masa s'au cu
unoscut buo
orul si de acolo
la un plo
op în tarmu
urele unii baalti ce‐i zic siunala
s
bolo
ota, dar plo
opul era cazut din radacina în baltaa si
de acolo
o drept pesste sas si în
n costisa înttr'un damb unde zic caa au fost si piiatra si au marturisit si
oamenii ca au apu
ucat acolo piiatra
p
si nicce dumneallui vor(nicul) n'au putu
ut pune vr'o
o pricina, cum
ca n'au fost acolo hotar, num
mai zisa ca din
d piiatra în
î gios sant doa parti d
de Boian, iaar din semn
nile
acele esste a treea parte de Boian în sus,, caci mai de
d mult satu
ul Boianul aari fi înbîat în trei partti si
acele doa parti diin gios au fost a dum
misale, iar a treea parrte de sat parte den sus au fost a
s peVolcinccesti pe can
nd tine ei în Boian cum
m au tinut eii cu
Volcinceestilor cu niiamul lor,întrebat‐am si
calugariii si au dat sama ca dintr' aceste semne ce au aratat calugarii în ggios tine ei Volcincestiii si
din sem
mne în sus tiine calugariii, apoi de acolo
a
dela dâmbul
d
acella ne‐au araatat calugarrii drept la dial
d
pan în dial
d la o movvila, a treeaa movila maai din sus de
e Boian si dee acolo la p
pârâul ce‐i zic Hucaul si pe

paraul Hucaul în sus pan unde cade parautul Iavorii în Hucau si acolo sa loveste în capite cu hotarul
Rarencii, si cum au aratat ei ase arata semnele si la marturie Savii mitropolitul, numai noi vazind ca
dumnealui vor(nicul) tot pricinueste si cere hotar pe unde au aratat dumnealui, pentru ca sa
curmam pricina am zis ca sa‐s(i) afle dumnealui doi oameni sa ea asupra lor carte ce era facuta de
blastam dela sfintie sa parintele patriarhul sa marga cu carte a mana si pe unde or arata ei pe
acolo sa punem pietri sa ramae pe acolo hotarul între Ostrita si'ntre Boian, care aceasta si parintii
de Putna au priimit, dar nime din oamenii du‐sale n'au vrut sa ea blastamui asupra, iara din
oamenii manastirii Putnii si mai multi s'au aflat si nu numai mireni ce si din parte bisericeasca s'au
aflat sa ea blastamul si sa arete hotarul care asis de fata au scos un preot batrân din Cuciur ca de
septazaci si mai bine de ani anume preutul Vasilie carile au marturisit ca la tineretile lui fiind el
duhovnic unui om vecin de Boian anume vatamanul Chiras om batrân iar fi spus acel om ca fiind
casa iui ce are în Boian mai de laturi decat alti oameni dela semnile ce au aratat calugarii acmu în
sus nice vitei nu le‐au fost lasând sa pasca, asijdere si den oamenii de Boian au marturisit ca dupa
ce au dat Turcii Camenita cercandu‐s(i) Volcincestii mosie lor la Boian, acel Chiras Vatamanul le‐au
aratat în ce chip ori tine despre calugari pe cum si Volcincestii n'au tagaduit, ce dumnealui vornicul
pe Chiras îl arata ca au fost un om esit din minte si pe marturii calugarilor îi arata ca sant oameni
fara frica lui Dumnazau raspunzind ca nu s'a lasa pe sufletele lor, numai au cerut masura, pe cum
am si masurat Boianul pe trei locuri si cu masuratul s'au aratat aeve stram‐batate ce are Ostrita
despre Boian, macar ca cu cata chiverni‐sala s'au silit dumnealui vor(nicul) a‐s(i) înmulti odgoanele
ca sa agiunga la semnele ce au aratat, dara cu mult n'au agiunsu si pana a nu masura vrând noi a
face o mijlocire ca sa mai lase calugarii din locul acel cu pricina spre parte Boianului voind calugarii
si s'ar fi facut o asezare, dar dumnealui vor(nicul) n'au priimit, iar dupa ce s'au masurat si au
cunoscut si dumnealui vor(nicul) ca sa la tie rau, apoi dumnealui priimi asazare sa‐I mai lasa
calugarii si apoi dupa aceea n'au vrut calugarii sa lase nimic ce s‐au cerut locul de plin pe semnile
lor, care vrand noi a hotara, dumnealui vornicul s‐au cerut soroc sa marga la Es(i) sa i se hotarasca
pricina dela divan si deci cum au poftit i‐am dat soroc, iar parintilor de Putna dupa cum am
cunoscut si am aflat dreptate lor le‐am dat aceasta marturie la mana lor si Marie Ta vei alege
pricina lor, cum a fi mila Marii Tale.
Din Ostrita, vlet 7245, Iun. 29.
Robii Marii Tale.
Toader Carp biv jic(nicer), Miron Gafenco uricar.

