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După ce s'au făcut acmu pace şi au dat Turcii Cameniţă Laşilor, la dumnealui] Vornicul] Ion slugi vechi 
nu rămăsese să ştie hotarul cel vechiu, că pusese Vornicul] Ion un ficeor acolo ispravnic, nu ştiia ce 
răspunsu a da Volcinceştilor pentru ace bucată de loc ce o înpresura, că Volcinceştii cei bătrâni încă murise şi 
rămăsese ficeorii lor şi iar nu ştiia hotarul şi călugării de Putna tot amăgiia pre dumnealui] Vornicul] Ion şi 
pre Volcinceşti că a.i scrisori şi scriu în semne şi înpinge pre Volcniceşiti în gios şi Volcinceştii pre dumnealui] 
Vornicul], şi, după ce s'au instreinat Vornicul 9 ani, s'au tămplat de au murit şi sluga Vornicului ce au fost 
ispravnic în Boian. Decii s'au lăţât călugării şi înpingea pre Volcinceşti şi Volcinceştii intra în sat înnontru şi au 
ţinut şi au stăpânit, cine cum li-au fost voia, nefiind dumnealui] în ţară. 

După ce dumnealui] Vornicul], din streinătate, s'au aşedzat în sat în Boian, la a trie Domnija a Mării Sale 
lui Mihai-Vodă ;şi iau vădzut că i să înpresoară hotarul Boianului şi de Volcinceşti şi de călugări, şi au cercat 
scrisori la niamul Stârceştilor şi, găsind scrisori, întâi au eşit cu Volcinceştii la giudecată şi au rămas pre 
Volcinceşti, că au ţinut ace bucată de Ioc rău ce mai pe din sus, şi au rămas numai cu ce din mijloc de la 
mănăstire de Ia Humor; pe urmă s'au aflat şi ace bucată giumătate zălog la Stârceşti; iar giumătate de ace 
bucată s'au aflat, a Perjului, şi au cumpărat Vornicul de la Perjul. 

 După aceia au apucat dumnealui] Vornicul] Ion şi pre călugări să scoată ispisocul cel ce-l amăgiia, că 
scrie în semne să-l citiască să vadă cu ce îi înniacă moşiia, şi ei au scos un ispisoc carele scrie pre hotarul cel 
vechiu ce au cumpărat Ştefan-Vodă de la Tăbuci în 200 de zloţi tătărăşti, care fac 100 de lei, şi scrie cu vad 
de moară în Prut, iar nu în părăul Hucăului, unde dzic ei că le agiunge hotarul, că pe acel părău sănt tot mori 
într'ănsul, nu numai a dum[nealui] Vornicului] Ion, ce şi a altor moşneni, care le agiunge hotarăle într'însul, 
ce şi ei, de li-ar agiunge hotarul în părău în Hucău, ar ave vad să să facă mori şi li-ar scrie ispisocul: cu vad 
de mori în Hucău., iar nu în Prut, să cunoaşte lucru că năpăstuescu de dzic că au ţinut cu Volcinceştii ceşti 
tineri, de care Volcinceştii n'au avut nicio triabă, nici au ştiut hotarul pre unde este, precum n'au ştiut nici 
Vornicul] Ion, şi cu cumpărătură de 100 de lei vor să ia de la Vornicul moşie de 2-3 pungi de bani, numai cu 
gurile lor, că alte scrisori, de şi au, nu vor să le scoată, că să tem că or rămăne ruşinaţi, şi tot arată o carte 
de la Sava Mitropolitul, care carte a Savii dzice Vornicul Ion că-i rea, precum arată mai gios şi ispisocul cel 
veehiu, că serie pe hotarul cel vechiu, dar nu în semne precum grăiia ei, mai înnainte, socotind că ei sânt că-
lugări ş'or crede, a da giudecata de o merge cu carte de blăstăm în cap şi or lua moşiia dum[nealui] 
Vor[nicului] Ioncu 100 de lei cumpărătura cu 3-4 pungi de bani, fiind moşie Vornicului] Ion, gândindu-să că 
eu ( = iau) la mănăstire, nui-i păcat.  

Precum dă samă dum[nealui] Vor[nicul] Ion că au mărturisit Sava Mitropolitul cătră dumn[e]alui pentru 
hotarul Boianului, că din Prut din casăle unor păscari să începe, acolo Ia casăle păscarilor, şi n'au fost numai 
acei păscari, ce au fost 30-40 de oameni, şi, cănd prada ce mare i-au luat Tătarii pe toţi: unii s'au înnecat în 
Prut, şi au scăpat numai acel păscar cu un ficeor a lui, şi au fost şi moara mai sus în Prut a lui Gavrilaş Logo-
fătul, şi ficiorul acelui păscariu au trăit pană anţerţu tot în Boian şi aşe mărturisiia că nu să pomeniia să le ia 
călugării de a dzecia de acolo, şi de acolo au mărturisit Sava cătră Vornicul Ion că merge până în capătul 
luncii şi pe supt dumbravă pană la drumul cel mare la a trie movilă din sat, şi de acolea trece drumul drept la 
vale prin dumbravă pană în părăul Hucăul, şi Vornicul au dzis că a trie movilă îi desparte de dumbravă, nu-i 
dumbravă, iar Sava au dzis: ba este, că era copacii tot ciocărtiţi. Deci, precum au dzâs Sava Mitropolitul cătră 
dumnealui], arată că este hotarul mai sus, iar, cum au făcut Sava carte lui Calistru episcopul, iar la trii movile 
din sat, şi dumbravă nu pomeneşte pre acolo, este aşe şti pre gios, că loveşte pană în gardul lui Gavrilaş de 
au despărţit a trie parte cu Prăjescul şi rămân amândouă morile, şi ce din părăul Hucăul ce să chiamă a iui 
Tăbuci, şi ce din Prut a lui Gavrilaş, tot în hotarul Ostriţii, pe carte Savii, de a hi scriind mai pe gios de aceste 
mori, — iată că se cunoaşte că nu-i bună carte Savii. Şi iarăşi mai arată dumnealui] Vor[nicul] neşte cărţi de 
la Vasilie-Vodă şi de la Dabije-Vodă din a trie parte de sus a trie parte, parte ce din mijloc din Boian, că au 
fost a lui Tăbuci Paharnicului, strănepot lui Tăbuci celui bătrân, cu iaz şi cu mori în pârâul Hucăului, şi ace 
moară este şi acmu iazul faţă, şi este mai sus de căt acele trii movile ce serie carte Savii cu 200 de stânjeni: 
să cunoaşte că-i scrisă cartea Savii rău, că înniacă şi parte ce din mijloc a lui Tăbuci şi ce din sus ce au fost a 
Stârcii şi moara lui Gavrilaş ce din Prut. 

Tij mai arătă dum[nealui] Vornicul] un izvod a Stârcii Vornicului a cui au fost moşie Boianul de scrie 
hotarul aceii a trie parte de loc şi însămniadză pe supt dâmbu din sat într'un stâlpu în Doljoc şi au măsurat 
Vornicul din stâlpu şi au aflat 2 părţi în gios şi una în sus, şi de acolo scrie într'un stejar cu buor, si acel 
stejar este un om strein, anume moşan, care au întrebat pre tată-său ce este acest stejar cu buor aice, iar 
tatâ-său i-au dzis, de aice să desparte hotarul Boianului în gios, şi Ostriţa în sus, şi mai scrie prin fântâna 



Hlinaia, care la fântână au fost şi stâlpu de piatră, nu de mult, de vr'o 5-6 ani l-au oborât şi stă şi acmu 
oborât gios lângă făntănă, şi de la făntănă drept piste şes în Prut şi Loziile roşii; cari şi un copaciu acolo este 
cu sămnu, şi din gios de loziile roşii sânt şi neşte pomeţi a unui vecin a dum[nealui] Vornicul Ion din sat din 
Boian; şi sint şi pre une locuri şi pietri şi pre alte locuri şi movilite făcute de notară mici, care, dacă or merge 
neşte hotărnici cu minte şi cu frica lui Dumnedzău, or cunoaşte. 

Este în rae un om bătrân anume Onofrei, de 80-90 de ani, carele zice că au fost hănsariu Ia Duca-Vodă, 
într'ace sălişte ce o trag călugării, şi hotarul pre unde merge nu-l ştie, dar călugării pre atunce de a dzecia nu 
să pomeniia să le ia de acolo dintr'ace sălişte, nici călugării oameni la sălişte aceia n'au ţinut, nici ţin nici 
acmu, ce-i ţin oamenii în gura Derehluiului, unde au mâncat-o Prutul, acolo ţin oamenii sălişte lor. 

Un vecin al popii lui Furcoiu, anume Scalco, care acel Furcoiu să pomeneşte că să trage din Ivanco 
Logofătul ce au fost moşan în Boian şi spune că sălişte ce dzic călugării că-i a lor, nu-i a lor, ce-i de sat de 
Boian, iar a lor au mâncat-o Prutul. Iar, de n'a hi omul viu, este om de credinţă la dum[nealui] Vor[nicul] 
Ion, anume Gavril Dragul Mănesa, de 80 de ani, care au grăit cu acel om, şi spune acel om cum c'au audzit 
pre popa Furcoiu în căteva rânduri cetind cum că sălişte aceia nu-i călugăriască  de  Ostriţa,  ce este de 
Boian. 

Aşijdero, hotărând moşiile Slătinii, au adus Macarie egumenul 2 oameni streini bătrâni, unul din 
Toporăuţi şi altul din Rărence, de au mărsu cu carte de afurisenie în cap şi au trecut părăul Hucăului o 
bucată mare ş'au mărsu pană la cei trii stejeri ce sănt însămnaţi, şi acolo au dzis că să tălnescu tustrele 
hotarăle, în gios este de Boian pe părău, iar în sus au dzis că este de Rărence şi purcede Rărence în sus, 
alăture cu Ostriţa, iar în curmedziş de la acei trei stejeri, cum merge hotarul Boianului şi cu a Ostriţii în 
curmedziş, au dzis că nu ştiu spre Prut şi dzicea' acei 2 oameni că ei s'au gândit şi să miera că doar au dăruit 
Vornicul ace bucată de loc călugărilor de Putna de iau de a dzecia. Şi au fost mulţi oameni atunce faţă, carii 
sănt iscăliţi unii, şi atunce Calistru n'au vrut să vie să vadă cum mergu oamenii cu carte ce de afurisenie în 
cap, ce au trimis mai pre urmă pre taină pre popa Costaşco de Cernăuţi de ş'au făcut şi el mărturii de la acei 
oameni, şi tot asie scrie şi în mărturie lui Calistro ca şi în mărturie Vornicului, iar acmu călugării de la Putna 
vor să facă pe acolo de Ostriţa şi au tot tăcut de atunce pană acum 12 ani, şi, vădzind acmu că au murit 
oamenii cei bătrâni, năpăstuescu cu ace carte a Savii, care şi carte Savii la moarte lui au mărturisit să nu să 
ţie în samă nicio mărturie a lui, că-i o vreme de dernult ş'au uitat, de care dum[nealui] Vor[nicul] giură şi 
primeşte şi carte de blăstăm cum că au dzis Sava la moarte lui, să nu să ţie în samă mărturie lui şi acmu 
călugării tăgăduesc. 

Ce acmu dum[nealui] Vor[nicul] să roagă, Doamne, Mării Tale, să dai hotărnici buni, cu minte şi cu frica 
lui Dumnedzău, să mi să lesniască, să cerce bine, să socotiască să afle hotarul cel vechiu, precum, au îmbiat 
de veac, nici să veghe voia nici Vornicului, nici călugărilor şi să însemnedze toate peneturile ce sănt scrise 
mai sus, să vadă sănt adevărate au ba, şi precum or socoti cu sufletile lor drepte, să pue semne, să nu caute 
că n'a priimi vr'o parte, ce să puia semne, să hotărască această gâlceava: şi să să ia şi scrisorile cele răle, ori 
de la care parte or hi, să să rupă. 

 

 


