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Mihai-Bogdan ATANASIU* 
 
 

Documente inedite ale familiei Goia (I). 
Ramura lui Sandu Goia 

 
 
 
 
Familia Goia este veche în Ţara Moldovei, iar primele sale atestări 

documentare datează din a doua jumătate a veacului al XVI-lea. Primul 
reprezentant cunoscut al neamului a fost Goia pârcălab de Cotnari care, înainte de 
20 noiembrie 1569, împreună cu soţia sa, Anghelina, cumpăra o jumătate din satul 
Ruşi, din ţinutul Romanului, de la cumnata sa, Chineajna1. În aceeaşi vreme, 
pârcălabul a cumpărat şi satul Doljeşti, din acelaşi ţinut, întărit văduvei sale şi 
copiilor lor cândva între anii 1580-1582 de către Iancu vodă Sasul2. Aceste două 
sate, Ruşi şi Doljeşti, de la ţinutul Romanului, au constituit fundamentul 
patrimoniului funciar al neamului, fiind fragmentate între urmaşi în zeci de părţi 
care, vreme de două secole, au fost donate, vândute şi răscumpărate între rudele 
apropiate. Documentele ajunse până noi păstrează amintirea nenumăratelor 
judecăţi, hotărnicii şi tranzacţii ale acestor părţi până când, cel mai vrednic dintre 
descendenţi, ieromonahul Dionisie Hudici, a ridicat la Doljeşti o mănăstire, 
reîntregind, la jumătatea veacului al XVIII-lea, aceste sate în folosul lăcaşului de 
închinăciune3. 

Pârcălabul Goia a avut împreună cu soţia sa, Anghelina, fata Salomiei, 
nepoata lui Petrică4, o fiică, Irina5, şi doi feciori, atestaţi împreună într-un act emis 
la 25 aprilie 16046: pe Lupu Goia7 şi pe Dumitrache Goia, numit pârcălab de Hotin, 

 
* CS III dr., Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul Ştiinte Socio-Umane, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România; bogdan23atanasiu@yahoo.com. 
1 DRH, A, VI, volum întocmit de Ioan Caproşu, Bucureşti, 2008, p. 701-702, nr. 426. 
2 Ibidem, VII, volum întocmit de Ioan Caproşu, Bucureşti, 2012, p. 360-361, nr. 291. 
3 Despre ieromonahul Dionisie Hudici, vezi Mihai-Bogdan Atanasiu, Un monah putnean din Ţara de 
Jos: Dionisie Hudici, în AP, IX (2013), nr. 1, p. 183-193, şi idem, Testamentele familiei Hudici din 
secolul al XVIII-lea, în SMIM, XXXII (2014), p. 317-336. Cele mai multe dintre documentele 
referitoare la părţile satelor Ruşi şi Doljeşti sunt încă inedite şi se găsesc la Arhivele Statului Iaşi, în 
Fondul „Mănăstirii Doljeşti” şi în Fondul Manuscrise (Mss. nr. 648).  
4 DRH, A, VII, p. 321-322, nr. 256. 
5 DIR, A, XVII/3, p. 206-208, nr. 307. 
6 Ibidem, XVI/3, p. 116-117, nr. 147. Vezi şi ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 117 şi 118. 
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mare comis şi chiar mare vornic al Ţării de Jos8. Acesta din urmă, ajuns în 
cercurile înalte ale puterii din Moldova, a participat la uciderea lui Gaşpar vodă 
Graţiani şi, ulterior, a fost executat din porunca lui Alexandru Iliaş9. Fapta sa a dus 
la o scădere ireversibilă a neamului Goia, urmaşii săi, între care patrimoniul s-a 
împărţit necontenit, nemaireuşind să se ridice la prestigiul înaintaşilor. Dumitrache 
Goia a fost căsătorit cu o jupâneasă numită Candachia10, împreună cu care a avut 
şapte copii: trei fete, Maria, Irina11, Tudosca, şi patru băieţi: Gligoraş (cu 
descendenţă)12, Iordache, Lupaşcu şi Apostol13. Dintre toţi aceştia, Iordache, ajuns 
postelnic (al doilea sau al treilea), a avut cea mai bogată descendenţă, el fiind cel 
care a căutat să reîntregească satul Doljeşti pe care, de altfel, îl găsim mai apoi 
împărţit între numeroşii săi urmaşi. Într-un act emis la 20 octombrie 1739, un nepot 
al postelnicului, Ştefan Darie, mărturisea că satul Doljeşti din ţinutul Romanului 
„umblă pe 5 bătrâni, pe 5 fraţi, toţi feciorii lui Iordache Goe, fost postelnic”14. Cei 
cinci copii ai lui Iordache Goia şi ai soţiei sale, Maria15, au fost Alexandra (cu 
descendenţă în familia Darie)16, Candachia (măritată cu Toader Dupniţă)17, 
Vasile18, Andreiaş19 şi Dumitrache20. Acesta din urmă, ajuns vătaf, a fost căsătorit 
de două ori: întâi cu Aniţa, fiica lui Nicolae Tăutu21, din zestrea căreia au făcut 

 
7 La 5 noiembrie 1613, copiii lui Lupu Goia, Vasile şi Anghelina (numită aşa, poate, după bunica 
paternă), vindeau lui Dumitrache Goia, „fratile tătâne-nostru”, partea lor din satul Doljeşti (DIR, A, 
XVII/3, p. 145, nr. 229). Vezi şi ibidem, p. 205-206, nr. 306. 
8 Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători, p. 403-404. 
9 Ibidem. 
10 DIR, A, XVII/3, p. 165-166, nr. 256. 
11 Irina a fost măritată cu un oarecare Isac (DRH, A, XXV, volum întocmit de Nistor Ciocan, Dumitru 
Agache, Georgeta Ignat, Marius Chelcu, Bucureşti, 2003, p. 196, nr. 186). 
12 Grigoraş Goia a avut, cu siguranţă, un fiu, Andreiaş Goia, atestat documentar la 19 martie 1697 
(ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 144-144v). 
13 DIR, A, XVII/5, p, 5-6, nr. 8. La 30 ianuarie 1686, Maria, soţia „răposatului Apostol Goii” cu 
feciorii ei, „cu Constantin şi cu Goe şi cu Apostol”, vindeau o jumătate din satul Balomireşti, ţinutul 
Roman, mitropolitului Grigore, pentru mănăstirea Bărboi (Documente privitoare la istorie oraşului 
Iaşi, II, editate de Ioan Caproşu, Iaşi, 2000, p. 547, nr. 620). 
14 ASI, Mănăstirea Doljeşti, V/11. 
15 Maria, soţia lui Iordache Goia, era văduvă la 14 octombrie 1660, când Ştefăniţă vodă Lupu îi 
întărea părţi de moşie din satele Doljeşti, Fârţeşti şi Ruşi (ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 140). 
16 Alexandra a fost măritată cu diacul Darie (ASI, Mănăstirea Doljeşti, V/6; ASI, Manuscrise, nr. 648, 
f. 141), cu care a avut patru feciori: Gavrilaş (ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 91), Toader pârcălab (ibidem, 
f. 152), Ştefan, Constantin cămăraş (ibidem, f. 37-37v) şi o fiică, Parascheva (ibidem, f. 39-39v). 
17 ASI, Mănăstirea Doljeşti, V/6 (act din 21 martie 1676). 
18 Ibidem. Vezi şi ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 33 (act din 25 iulie 1690). Numele soţiei sale trebuie să fi 
fost Maria, împreună cu care a avut doi băieţi, Dumitrache şi Andreiaş, şi „gineri”, pomeniţi atât în legătură 
cu părţi din satele Doljeşti şi Balomireşti (CDM, IV, p. 28, nr. 25; p. 143, nr. 577; p. 222, nr. 972). 
19 Andreiaş Goia, căsătorit cu Ileana, a avut, la rândul său, o bogată descendenţă. Cei cinci copii ai săi 
au fost Grigore (călugărit), cu descendenţă în familia Moimescu (ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 56), 
Toader, ceauş de negustori (ibidem, f. 48), Tudosca (ibidem, f. 52), Maria, măritată cu Sima 
Osmache, negustor din Iaşi (ibidem, f. 93-94) şi Ioan postelnic (ibidem, f. 75-76. Vezi şi BCU-Iaşi, 
Colecţii speciale, Mss. 114, f. 24r; ibidem, Mss. 236, f. 9v). 
20 BCU-Iaşi, Colecţii speciale, Mss. 114, f. 23v. 
21 Ibidem.  
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parte moşiile Cordăreni şi Săpoteni22, din ţinutul Dorohoi, iar mai apoi cu o 
oarecare Sultana23. 

Dumitrache Goia, trăitor în a doua jumătate a veacului al XVII-lea, a avut 
copii doar din căsătoria cu Aniţa Tăutu, două fiice, Cristina şi Maria şi un băiat, 
Sandu. Despre Cristina avem puţine informaţii. Din câte se pare, soţul ei s-a numit 
Sandu, împreună cu care a avut pe Ştefan şi pe Andreiaş. Ştefan a fost căsătorit cu 
Maria, fiica lui Vasile Pascul de la Bârlad şi a Vasilcăi, iar Andreiaş poruşnic cu 
Bălaşa Beldiman24. A doua fiică a vătafului Dumitrache Goia a fost Maria, măritată 
cu Ştefan Zărul, despre descendenţa cărora am scris în vremea din urmă. Maria 
Goia şi Ştefan Zărul au avut trei fete: Aniţa, soţia lui Lupu Ghenghea (cu 
descendenţă feminină), Ecaterina, măritată cu căpitanul Lupu Poroţchi (fără 
descendenţă) şi Ileana, căsătorită cu Antioh Hudici, părinţii Ecaterinei (soţia lui 
Mihalache Pilat), ai lui Vasile Hudici (mort de tânăr) şi ai lui Dumitrache Hudici 
(călugărit Dionisie, ctitorul Mănăstirii Doljeşti25). 

Singurul fecior al vătafului Dumitrache şi al Aniţei Tăutu a fost Sandu 
Goia, destul de rar întâlnit în actele vremii. Prima sa menţiune documentară 
datează din vara anului 1690, într-un răvaş scris cu năduf de tatăl său care, printre 
altele, îi lăsa în grijă să ceară de la rude zapisul achiziţionării unei părţi din satul 
Doljeşti26. Pe atunci, Sandu Goe trebuie să fi avut în jur de 10 ani. Următoarea sa 
menţiune cunoscută datează din vara anului 1710, pe când era în Iaşi, martor la o 
tranzacţie27. În anii care au urmat, el a făcut eforturi să-şi rotunjească averea, la 
care s-au mai adăugat, în anul 1716, câteva părţi din satele Doljeşti şi Fărţeşti, 
cumpărate de la vărul său Ştefan Darie28 şi, mai apoi, în anul 1717, o treime din 
satul Iucşeni, primită în dar de la unchiul său Andreiaş Goia, pe care l-a îngrijit la 
bătrâneţe29. Dintr-un act de mai târziu aflăm şi gestul de pioşenie a lui Sandu Goia 
care, în anul 1716, a dăruit partea sa din satul Ilişeşti mănăstirii de acolo30, 
trecându-şi, astfel, numele printre ctitorii noului lăcaş de închinăciune. Ultimele 
acte care îl atestă în viaţă datează din 25 mai 1737 şi reprezintă zapisele (emise de 
ambele părţi) unui schimb de moşii făcut cu Lupu Poroţchi, soţul Ecaterinei, 
nepoata sa de soră31. Sandu Goia a fost căsătorit cu Aniţa, fiica lui Săvinel32, cu 

 
22 Ibidem, Mss. 104, f. 56r. 
23 Ibidem, Mss. 236, f. 9r. Vezi şi ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 142-143 (Anexă, nr. 1). 
24 BCU-Iaşi, Colecţii speciale, Mss. 114, f. 23v; ibidem, Mss. 104, f. 58v; ibidem, Mss. 236, f. 9r. 
25 Mihai-Bogdan Atanasiu, Un monah putnean din Ţara de Jos, p. 184-185; idem, Testamentele 
familiei Hudici, p. 322-323. 
26 ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 142-143 (Anexă, nr. 1). 
27 CDM, V, p. 257, nr. 954. 
28 CDM, V, p. 387-388, nr. 1429. Vezi şi ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 154 (act din 5 august 1716 prin 
care domnul îi dădea lui Sandu Goe dreptul să strângă zeciuiala de pe această parte din satul Doljeşti).  
29 CDM, V, p. 396, nr. 1462. Vezi şi ibidem, p. 451, nr. 1644 (act din 25 iunie 1719 prin care domnul 
îi dădea lui Sandu Goia dreptul de a-şi lua zeciuiala de pe această a treia parte din Iucşeni). 
30 Din tezaurul documentar sucevean. Catalog de documente (1393-1849), întocmit de Vasile Gh. 
Miron, Mihai-Ştefan Ceauşu, Gavril Irimescu, Sevastiţa Irimescu, Bucureşti, 1983, p. 393-394, nr. 1178. 
31 ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 43-44 (Anexă, nr. 2) şi ibidem, f. 45 (Anexă, nr. 3), acesta din urmă 
păstrat într-o copie din veacul al XIX-lea. Este de remarcat că aceste două acte pomenesc de raportul 
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care a avut trei copii: Ecaterina (Catrina), Dumitrache şi Ştefan. Nici în legătură cu 
aceştia izvoarele nu sunt bogate în informaţii. Cele câteva date, pe baza cărora am 
întocmit succinte note biografice, sunt extrase, în cea mai mare parte, din 
documentele inedite aflate în fondurile filialei Iaşi a Arhivelor Naţionale, publicate 
de noi acum, în Anexa acestui studiu33. 

 
La 20 septembrie 1742, Catrina Goia era deja măritată cu căpitanul Ioan 

Şeptelici. Atunci, soţul ei, care primise de la socrul Sandu Goia a treia parte din 
satul Iucşeni, avea un conflict de hotare cu câţiva vecini34. A existat şi un „izvod de 
zestre” dat de Sandu Goia ginerelui, însă acesta este menţionat târziu, în jurul 
anului 1750, pe când Ion Şeptelici „prăpădise” deja averea soţiei35. Catrina nu a 
avut o viaţă uşoară nici cu soţul ei, care i-a cheltuit o bună parte din zestre36, şi nici 
cu fraţii acestuia care, după moartea lui Şeptelici, au purtat-o o vreme prin 
judecăţi37. Ion Şeptelici a murit înainte de 6 februarie 1753, dată la care, văduva 
Catrina, „fuméé săracă”, a făcut un schimb de moşii cu nepotul Hudici, care dorea 
„să-ş(i) facă un schit pe acea moşié părinţască la Doljeşti”38. În vremea acestui 
mariaj s-au născut două fete39, ale căror nume nu ne sunt cunoscute. La scurtă 
vreme după moartea lui Şeptelici, înainte de 5 martie 1754, Catrina s-a măritat cu 
postelnicul Ursache Davidel, mazil din ţinutul Sucevei40. Aşa cum dovedesc 
documentele vremii, aproape toate cele din Anexa prezentului studiu, Davidel s-a 
implicat mult în împărţirea şi administrarea averii Catrinei, acţionând, uneori 
reprobabil, în certurile familiale dintre rudele soţiei sale41. Catrina a trecut la 

 
de rudenie „socru-ginere” între cele două părţi ca urmare a faptului că „ginerele” Lupu Poroţchi era 
soţul nepoatei de soră a „socrului” Sandu Goia. 
32 ASI, Mănăstirea Doljeşti, XXVII/48 (Anexă, nr. 10); ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 95-96 (Anexă, nr. 20) 
33 Informaţiile extrase din documentele publicate aici ne-au servit mai întâi la reconstituirea zavistiei 
familiale dintre copiii lui Sandul Goia şi nepotul lor de soră, ieromonahul Dionisie Hudici, subiect 
prezentat public în comunicarea intitulată O scrisoare testament a păcătosului Dumitrache Goia, 
susţinută în cadrul Conferinţei Internaţionale Se préparer pour le «grand passage». Pratiques 
testamentaires et leurs implications sociales, patrimoniales et religieuses (Europe, XVIe-XIXe siècles) 
/ Arrangements before the “great passage”. Testamentary practices and their social, patrimonial and 
religious implications (Europe, 16th-19th centuries), Bucureşti, 15-16 septembrie 2022. 
34 Documente privind relaţiile agrare în veacul al XVIII-lea, vol. II, Moldova, întocmit de Vasile 
Mihordea, Ioana Constantinescu, Corneliu Istrati, Bucureşti, 1966, p. 255, nr. 216. 
35 Arhivele Naţionale ale României, Colecţia „Achiziţii noi”. Indice cronologic Nr. 25, vol. II, 
întocmit de Marcel-Dumitru Ciucă, Silvia Vătafu-Găitan, Mirela Comănescu, Laura Niculescu, 
Bucureşti, 2008, p. 221, nr. 2436. 
36 ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 89-90 (Anexă, nr. 15). 
37 Colecţia „Achiziţii noi”, vol. II, p. 233-234, nr. 2577. 
38 ASI, Mănăstirea Doljeşti, V/13 (Anexă, nr. 4) 
39 Ibidem, XXVII/48 (Anexă, nr. 10). 
40 Colecţia „Achiziţii noi”, vol. II, p. 233-234, nr. 2577. 
41 ASI, Mănăstirea Doljeşti, XXVII/48 (Anexă, nr. 10); ibidem, VII/53 (Anexă, nr. 11); ibidem, I/36 
(Anexă, nr. 16); ibidem, I/37 (Anexă, nr. 17); ibidem, XXVII/49 (Anexă, nr. 19); ibidem, XXVII/50 
(Anexă, nr. 22); ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 176-177 (Anexă, nr. 13); ibidem, f. 174-175 (Anexă, 
nr. 14), ibidem, f. 95-96 (Anexă, nr. 20). 
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Domnul înainte de 12 decembrie 1762, dată la care satele rămase de la Sandu Goia 
şi Aniţa, fata lui Săvinel, erau din nou împărţite între urmaşi42. Decesul Catrinei 
reiese limpede din expresii folosite aici, precum „Ursachi Davidel ce-au ţinut pe 
Catrina [subl.n.]” sau „parte [de sat, n.n.] lui Ursache Davidelu cari o au dat iarăşi 
schitului [Doljeşti, n.n.] pentru sufletul Catrinii şi al nostru şi ca să-i slujască 
părinţii schitului şi trii sărindare pentru sufletul Catrinii43”. În anii trăiţi cu Ursache 
Davidel, Catrina a născut încă doi băieţi care, desigur, au intrat şi ei, la un moment 
dat, în calculele succesiunii maicii lor. O frază formulată de fraţii ei într-un act din 
20 mai 1765, sintetizează viaţa Catrinei Goia astfel: „Deci, sora noastră, Catrina, 
fiind sor(ă) mai maré, s-au măritat după Ion Şeptelici căpit(an) şi, murind Şeptelici 
căpit(an), au luat-o Ursache Davidel post(elnic) şi, murind şi sora noastră, i-au 
rămas cu Şeptelici doaî fete, şi cu Davidel doi copii”44. 

 
Dumitrache (Dosoftei) Goia apare pentru prima dată în documente la 

6 februarie 175345. La această dată, mânat de un gând pios, el răspunsese chemării 
nepotului său Dumitrache Hudici, devenit de curând rasoforul Daniil, de a se 
alătura în sprijinirea înfiinţării şi construirii unui schit în satul strămoşesc Doljeşti, 
din ţinutul Romanului. Tot atunci, cu puţin înaintea acestei date, el donase 
viitorului lăcaş partea sa de moşie, îndemnând şi pe sora mai mare, Catrina, şi pe 
fratele mai mic, Ştefan, să facă acelaşi lucru. Mai mult, Dumitrache, care 
cunoscuse „că toate dulceţile lumii aceştie sintu otravă sufletu(lu)i”, s-a „giuruit” 46 
călugăririi şi s-a certat amarnic cu fraţii săi care nu doreau să doneze părţile lor din 
Doljeşti. Exasperat, Dumitrache s-a mutat în şantierul de la Doljeşti acolo unde, 
printr-un testament donativ, a lăsat toată averea sa schitului, mai exact părţile sale 
din Doljeşti, Fârţeşti şi din alte selişti, precum Petreşti şi Iucşeni47. În această 
scrisoare, redactată la 3 noiembrie 1754, Dumitrache Goia spunea explicit că „de 
bunăvoia me m-am socotit şi m-am închinatu cu trupul meu şi cu toati căti am eu 
lui Dumnezău”, că a mers la nepotul său, devenit ieromonahul Dionisie Hudici, şi 
i-a arătat „toati gândurili şi neputinţâli” şi l-a rugat „să mă şi sfătuiască ca să mă 
odihnescu din neodihnite gândurile mele”48. Dionisie l-a iertat „de celi mai înnainti 
înblitili tinereţilor” şi au „făcutu legătură între noi, primindu-mă să-i fiu fiiu 
trupăscu şi sufletescu şi moştinitor întru toati”49. Jurămintele, făcute în casa 
Domnului, au fost de ambele părţi, pentru că şi Dionisie Hudici i-a dat lui 
Dumitrache un act asemănător, care însă nu ni s-a păstrat50. 

 
42 ASI, Mănăstirea Doljeşti, XXVII/48 (Anexă, nr. 10). 
43 Ibidem. 
44 ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 95-96 (Anexă, nr. 20). 
45 ASI, Mănăstirea Doljeşti, V/13 (Anexă, nr. 4). 
46 ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 66-67 (Anexă, nr. 5). 
47 Ibidem, f. 169-170 (Anexă, nr. 6). 
48 Ibidem, f. 66-67 (Anexă, nr. 5). 
49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
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Viaţa lor tihnită, în care Dionisie şi-a ajutat unchiul cu haine şi chiar i-a 
plătit unele datorii, nu a durat mult, pentru că, cel mai probabil, la insistenţele 
fratelui Ştefan şi ale cumnatului Davidel, Dumitrache a fugit de la Doljeşti, luând 
în desagă şi unele lucruri care nu erau ale lui51. Paşii l-au dus către Sihăstria Putnei, 
acolo unde a fost călugărit cu numele Dosoftei şi de unde a făcut câteva acte prin 
care a dăruit fraţilor săi unele dintre părţile sale de sate, încălcând astfel donaţia 
către schitul Doljeşti52. Mai mult, în „urma lui viindu cumnatu-său, Davidel, şi cu 
frate-său [Ştefan Goia, n.n.] la Doljăşti, în vreme primăvării [din anul 1755, n.n.], 
să-l poprească [pe Dionisie Hudici, n.n.] de lucru bisericii […], în miezul nopţii s-au 
trezit [Dionisie Hudici, n.n.] cu foc aruncat pe sapa casăi, înpotriva vântului”53. 
Cum era de aşteptat, ieromonahul Dionisie Hudici s-a plâns domnului, iar 
judecătorii desemnaţi, printre care Dosoftei, episcopul Rădăuţilor, şi Ioanichie al 
Romanului, au hotărât, la 10 ianuarie 1756, „că toate părţile de moşie ce să vor 
alege a lui Dosofteiu din Doljeşti, şi Fârţeşti, şi din Iucuşeni, şi din Petreşti […], 
cum şi de pre alte locuri ce ar mai afla, ce s-au închinat lui Dumn(e)zău şi schitului 
din Doljeşti, acea danie să rămâé întemeiată şi neclătită niciodată în véci. Că cele 
ce o dată s-au închinat lui Dumn(e)zău, nici acel ce le-au dat, nici altul cu on chip 
nu poate a le strămuta de acolo”54, iar „Dosoftei să şadă la Săhăstrie undé ş-au ales 
odihna sa, şi mai multă supăraré schitului să nu facă”55. 

Din câte se pare, Dosoftei Goia s-a conformat acestei hotărâri şi, pentru o 
vreme, documentele nu-l mai pomenesc. În anii care au urmat, au avut loc mai 
multe împărţiri ale averii lui Sandu Goia, în trei părţi, între Ursache Davidel, Ştefan 
Goia şi Dionisie Hudici, ultimul ca reprezentant al schitului Doljeşti, momente 
marcate de certuri şi urmate de tărăgănări din partea primilor56. Câţiva ani mai 
târziu, puţin înainte de 5 februarie 1765, îndemnat din nou de rude şi profitând de o 
nouă schimbare de domnie, monahul Dosoftei Goia a mers la Iaşi şi a contestat iar 
donaţia către schitul Doljeşti57. Pentru stingerea întregului conflict, Dionisie Hudici 
a făcut atunci un compromis, acceptând toate părţile din Doljeşti, inclusiv pe cele 
ale urmaşilor surorii Catrina şi părţile din Iucşeni, iar Dosoftei rămânea cu toate 
celelalte părţi din moştenirea sa. Înţelegerea lor a fost pecetluită prin două acte, 
datate 20 mai 1765, în care găsim că, la final, toate scrisorile vechi de „schimbătură 
şi împărţâre le-am rupt […] făcându-se între noi iertare, pace şi dragoste”58. 

Cu adevărat, discordia a încetat în primăvara anului 1765, iar monahul 
Dosoftei a putut dărui şi altor locuri de închinăciune părţi din moştenirea sa. Nu 

 
51 Ibidem, f. 169-170 (Anexă, nr. 6). 
52 ASI, Mănăstirea Doljeşti, XXVII/49 (Anexă, nr. 19). 
53 Ibidem. 
54 ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 169-170 (Anexă, nr. 6). 
55 ASI, Mănăstirea Doljeşti, XXVII/49 (Anexă, nr. 19). 
56 Vezi, de pildă, actele emise la 12 decembrie 1762 (ibidem), 14 decembrie 1762 (ibidem, VII/53 – 
Anexă, nr. 11; ibidem, X/66 – Anexă, nr. 12) 
57 ASI, Mănăstirea Doljeşti, XXVII/49 (Anexă, nr. 19). 
58 ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 95-96 (Anexă, nr. 20) şi ibidem, f. 97-98 (Anexă, nr. 21). 
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întâmplător, îl găsim în pomelnicul Sihăstriei Putnei59, acolo unde va fi vieţuit până 
la sfârşitul zilelor, sau în cel de la Mănăstirea Sf. Onufrie de lângă târgul Siret, 
metoc al Putnei60. 

 
Ştefan Goia a fost cel mai mic dintre copiii lui Sandu Goia şi ai Aniţei 

Tăutu. Prima sa menţiune documentară datează din 6 februarie 1753, în acelaşi 
context al încercărilor unchiului Hudici de a aduna părţile din satul Doljeşti, în 
vederea înfiinţării schitului de acolo. La această dată, fratele, Dumitrache, donase 
părţile sale, iar sora mai mare, Catrina, şi el, mezinul Ştefan, care nu avea mai mult 
de 15 ani, au propus monahului un schimb61. Viaţa lui Ştefan nu a fost una uşoară, 
cum, de altfel, singur relata mai târziu ca „să s(ă) ştii că rămâind eu copil mic de 
părinţi şi crescut cu nădejdi streine făgăduite şi, când m-am trezit în vârstă, am 
rămas om prost şi mojic de toată cinste ce mi s(ă) cade ca unui ficior de mazil, 
rămâind orbu, făr de carti”62. Cum fraţii mai mari aveau problemele lor, neglijând 
grija mezinului, Ştefan s-a îndatorat pe unde a găsit, punând mereu zălog părţi din 
moşiile părinteşti sau chezaş pe nepotul său, ieromonahul Dionisie Hudici63 care, 
mai vârstnic fiind, ia fost ca „un frate mai mare şi părinte”64. Cu toate acestea, 
succesiunea cronologică a actelor ajunse până la noi ne arată că Ştefan Goia şi-a 
dezamăgit unchiul necontenit: sub diverse pretexte a tergiversat schimburi de sate 
ale schitului Doljeşti65, dar şi împărţirea echitabilă a averii părinteşti66, şi-a întors 
fratele împotriva unchiului şi chiar a dat foc schitului care se construia67, nu şi-a 
plătit niciodată datoriile contractate68. După ce, în primăvara anului 1765, fraţii 
Goia şi-au făcut pace cu ieromonahul Dionisie Hudici, Ştefan a intrat din nou sub 
protecţia nepotului. Astfel, într-un act din 20 mai 1765, Ştefan declara că „nepotul 
mieu, Dionisie Hudici, văzând plecare mea şi a frăţine-mieu că am venit la adevăr 
şi am cunoscut greşala, supărare cheltuialelor ce s-au pricinuit dii noi în multe 
rânduri, iar acum văzând umelinţa inimii noastre şi făcându pace şi cerându-ne 
ertăciune, ne-amu ertat şi ne-am înpăcat […]. La care şi sfinţiia sa văzându-mă la 

 
59 Monah Alexie Cojocaru, „Pomelnicul Sihăstriei Putnei (1768)”, în AP, X (2014), 2, p. 330, 
republicat, „cu unele adăugiri” în idem, Pomelnicele Mănăstirii Putna şi ale schiturilor ei, Sfânta 
Mănăstire Putna, 2017, p. 319. 
60 Idem, Pomelnicul Mănăstirii Sfântul Onufrie, 1763-1765, în idem, Pomelnicele Mănăstirii Putna şi 
ale schiturilor ei, Sfânta Mănăstire Putna, 2017, p. 437. 
61 ASI, Mănăstirea Doljeşti, V/13 (Anexă, nr. 4). 
62 Ibidem, XXVII/51 (Anexă, nr. 23). 
63 Despre împrumuturile pe care le-a contractat de la evreul Iacob din Roman, vezi ASI, Manuscrise, 
nr. 648, f. 83-84 (Anexă, nr. 7) şi ibidem, f. 174-175 (Anexă, nr. 14). 
64 ASI, Mănăstirea Doljeşti, XXVII/51 (Anexă, nr. 23). 
65 Ibidem, V/25 (Anexă, nr. 8), ibidem, V/20 (Anexă, nr. 9) şi ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 180-181 
(Anexă, nr. 18). 
66 Ibidem, XXVII/48 (Anexă, nr. 10); ibidem, X/66 (Anexă, nr. 12); ASI, Manuscrise, nr. 648, 
f. 176-177 (Anexă, nr. 13); ASI, Mănăstirea Doljeşti, I/36 (Anexă, nr. 16); ibidem, I/37 (Anexă, nr. 
17); ibidem, XXVII/49 (Anexă, nr. 19). 
67 ASI, Mănăstirea Doljeşti, XXVII/49 (Anexă, nr. 19). 
68 ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 174-175 (Anexă, nr. 14); ibidem, f. 97-98 (Anexă, nr. 21). 
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cé stare de neaşăzaré mă aflu, umplându-să la inimă de umelinţă, ştiindu-ne şi 
vârsta cum am rămas de părinţi şi am umblat prin streini, mult ne-au cercetat cu 
dojană părintească şi ca un frate de vârstră mai bătrân […], s-au îndemnat şi sfinţiia 
sa şi mi-au dăruit zapisăle ce am avut de datorie […] ce i-am fost drept dator […]. 
Şi vrându eu cu agiutoriul lui Dumnezău şi blagoslovenie lor să mă însor şi afară 
de aceasta datorie de mai sus arătată făcându milă cu mine mi-au mai dat cincizăci 
de lei bani gata acmu în mâinile mele agiutori la căsătorie mea […]. Şi încă mi-au 
mai dăruit doi boi tineri şi o vacă şi o iapă, însă de mă voi însura”69. 

În pofida acestor promisiuni, Ştefan Goia a rămas tot un pierde-vară. În 
ianuarie 1766 a mers la schitul Doljeşti şi l-a rugat pe nepotul său, Dionisie, să-l 
primească în slujbă la mănăstire unde să-l înveţe tainele scrisului şi cititului, 
„rămâind orbu, făr de carti”, ştiind doar a iscăli. Pe Hudici „l-au durut inima pentru 
starea me proastă […] conoscând că aceasta îm(i) vin(e) mie din leni şi din 
nesilinţă”, şi l-a primit cu simbrie, 60 lei pe an, haine şi dascăl să înveţe carte, în 
schimbul promisiunii că nu fuge, girată cu partea sa de avere. Când a primit banii, 
Ştefan a făgăduit că până într-un an va face şi „o condică de scrisorile 
mănăstirii”70. Nouă nu ne este cunoscută o astfel de înfăptuire, însă îl aflăm pe 
Ştefan, la 8 decembrie 1769, tot în mediul monahicesc, cu vechea sa îndeletnicire, 
împrumutând bani de la un arhimandrit, act în care, după iscălitura sa, se dovedeşte 
că nu a trecut pe la dascălul tocmit de Hudici71. 

Din câte se pare, Ştefan Goia s-a căsătorit, totuşi, la un moment dat, cu o 
oarecare Aniţa, alături de care este înscris în două dintre pomelnicele Mănăstirii 
Doljeşti72. După anul 1769, urma celor doi feciori ai lui Sandu Goia s-a pierdut, 
semn că şi-au făcut pace cu toţi cei din jurul lor, Dosoftei ducându-şi traiul în 
chinovia de la Sihăstria Putnei, iar Ştefan, în lume, în sânul vreunei familii care îl 
va fi acceptat cu toate ale sale. 

Documentele, cele mai multe dintre ele inedite, care stau la baza 
prezentului studiu, şi pe care le publicăm în Anexă, ne-au ajutat la reconstituirea 
biografiilor personajelor din ramura lui Sandu Goia. Totodată, aceste documente 
sunt importante şi pentru cercetările de istorie socială, economică sau juridică în 
general, prin multitudinea de informaţii de natură genealogică sau privitoare 
practici sociale, patrimoniale şi judiciare ale vremii în care au fost redactate.  

Prezentul articol, referitor la Sandu Goia şi urmaşii săi, reprezintă un prim 
capitol dintr-o iniţiativă mai amplă care are în vedere o serie de studii privitoare la 
istoria tuturor ramurilor familiei Goia, reconstituită pe baza informaţiilor extrase 
din bogata zestre de documente, încă inedite, ale Mănăstirii Doljeşti. 

 
 

 
 

69 Ibidem, f. 97-98 (Anexă, nr. 21). 
70 ASI, Mănăstirea Doljeşti, XXVII/51 (Anexă, nr. 23). 
71 Ibidem, VII/41 (Anexă, nr. 24). 
72 BCU-Iaşi, Colecţii speciale, Mss. 104, f. 58r; BAR, Manuscrise, nr. 529, f. 23r. 
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ANEXE 
1                                                                                                 1690 (7198) iunie 30 

 

La soţul mieu, la Soltana, şi la socră-me, Alicsandra, şi la hiiul meu, la Sandul, şi 
altor cuconi, la toţi, cu sănătate mă închinu dumilorvo(a)stre, tuturora. Pentru mini, să ştiţi 
dumn(e)avo(a)stră, că cu mila lui Dumnezău, ne aflăm cu sănătate. Deci iacăt(ă) că am 
înţăles pentru frate-mieu, Andreiu, că mi-au luat şes(ă) boi. Deci eu nu mă ştiu lui datori. 
Plătească-i Dumnezău! Şi mi dator el mie, şi mi-au fost milă de dânsul după scăpăciune lui. 
Dar eu i-am trimis lui 190 de vedre de vin la Botăşeni să-mi de bani, câte un ort pe vadrî. 
Deci, dintr-acei bani au dat unui ţâgan al mieu, pentru hârtie de 2 lei, au dat 16 lei ş-un tult 
din banii acelui vin. Alţi bani îs toţi la dânsul. 

Şi din banii ce am dat la Prăjescul pentru o moşie, anume pentru Doljeşti, am dat 
la mâna lui Andrieş şi mi-au trecut 2 galbeni mai mult să-mi întoarcă şi nu mi i-au mai 
întors. Şi noi am vândut, patru fraţi, Vasili Goe şi Dumitrachi Goe, brat, şi doi cumnaţ(i) a 
noştri, anume Darii şi To(a)der Dupniţă, am vândut noi, aceşti patru fraţi cari am scris mai 
sus, o moşie, anume Iucşeni, a trie parte, drépt 80 lei. Deci, din aceşti 80 lei să întoarcem 
lui Andrieş că el n-au luat nimic. Deci să-i întoarcem de frate câte 4 lei aeşti patru fraţi cari 
i-am zis şi fac să i să de 16 lei lui Andrieş. 

Şi eu am luat un poloboc de miere de la logofătul Dubău că mi s-au rugat 
frate-mi(e)u, Andrieş, de s-au plătit de o datorie ce-au avut, şi eu am făcut scriso(a)ri la 
mâna dumisale logofătului Dubău şi am pus zălog Tălpălueşti pân i s-a da banii. Deci 
Andrieş să-i de miere şi să e zapisul mieu de la dumn(e)alui. 

Pentru Toderaşcu Dupniţă, cumnatu-mieu, şi soru-me, Candachie. Am cumpărat 
din Doljeşti parte lor, giumătate din tot locul ce să va vini, cu tot vinitul locului şi zapis nu 
mi-au făcut. Deci, să s(ă) caute la ei. Deci, să stai Sanduli să grăeşti cu dinsul să-ţ(i) facă 
zapis. Eu datori nu mă ştiu. Cu sufletul mieu mărturisăsc, înnainte lui Dumnezău, că nu-s 
dator fraţilor mei şi cumnaţilor miei, fără decât am scris în această carte. 

Şi pentru credinţa mi-am pus pecete. De-aceasta vă scriu, să fiţi dumneavo(a)stră 
sănătoşi. 

Leat 7203 <1695> iun(ie) 30 dni1. 
Dumitrachi <m.p.>2. 
Această scrisoari să ste la mâna vo(a)stră şi fo(a)rte bine să o strângeţi. La 

cumnatu-mieu Toderaşcu Dupniţă am avut o bute de vin de şeptezăci de vedre. Deci, ce va 
rădica socră-me cu sufletul, ei să i să ţie în samă. 
 
<Însemnare din veacul al XVIII-lea>: „Din zapis(ul) lui Necolai şi Ilie paroh, ce-i dat lui 
Dumitrache şi Andrei, Alexandrii şi Candachiei la an 7198 <1690> iuli(e) 25, s-au cunoscut 
că acest răvaş este din an 7198 <1690> iun(ie) 30, puţin înainte de facire acelui zapis”. 
<Pe verso-ul filei a doua, scris în aceeaşi vreme>: † La Sandul snă Dumitrachi vătavul Goi, 
a vist(i)ernicului cu sănătate să să de. 
 
ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 142-143 (condică de doc. originale ale Mănăstirii Doljeşti, 
referitoare la moşia Doljeşti, ţinutul Romanului). Orig., hârtie difolio, rupt la îndoituri, lipit, 
cerneală neagră. Un sigiliu inelar octogonal aplicat în cerneală neagră. Pe verso-ul filei a 
doua, ştampila Direcţiunii Generale a Arhivelor Statului. 
 

____________________ 
1 Însemnarea ulterioară de la final dovedeşte faptul că răvaşul a fost scris la 30 iunie 1690. 
2 Sigiliu inelar. 
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2                                                                                                   1737 (7245) mai 25 
 

Antonii mitropolit Suceavschii <m.p.>. 
Lupul Poroschi, vtori armaş, data-m zapisul meu dumn(ea)lui socrului Sandul 

Goii, precum ne-am învoit de bună voe noastră de i-am dat parte me, cât să va alegi, în sat 
în Doljăşti, ce să vini di pe giupăneasa mea, Catrina. Şi i-am mai dat şi doî părţi de moşiie 
ce-am cumpărat de la Ştefan Darii biv post(elnic), precum scrie zapisul lui ce-am cumpărat 
din Doljeşti i din Fărţăşti, cari aciastă moşii esti la ţinutul Romanului, pe apa Albăe, şi ci 
s-a vini în vaduri de moară, şi cânpu şi păduri pe aceste părţi. 

Şi dumn(e)alui socrul Sandul Goe mi-au dat din a trie părţi de sat de Cordăreni, a 
patra parte, parte din sus, iar cu ce s-a vini parte în heleşteu. Şi iar ne-au dat parte ce s-ar 
alegi a dum(i)sali în sat în Şipoteni, cari acesti moşii săntu pe pârâul Iubănesii, la ţinutul 
Dorohoiului. Şi, şi1 fiind parte dum(i)sali ce ari la acesti moşii mai mult decât am eu la 
Doljeşti, ne-am învoit şi i-am mai dat dum(i)sali …2 lei bani gata întru mâna dum(i)sali şi 
ne-am tocmit ca fieşticari pe părţile lui să-şi facă drese domneşti. 

Şi să stăpânească cu pace, după cum de bună voe noastră ne-am tocmit şi am făcut 
schinbătură ca nim(eni) dintru fraţii noştri sau rudi să nu ni strici înpărţala ce-am făcut. Şi 
această înpărţală şi schinbătură am făcut-o dinainte a mulţi boeri mari cari mai gios s-au 
iscălit. 

Şi pentru credinţa am şi iscălit. 
L(ea)t 7245 <1737> mai 25. 
Lupul Poroschi vtori ar(maş) <m.p.>. 
Sturza vel log(o)f(ăt) <m.p.>. 
Dum(itrache) Hud(ici) <m.p.>. 
 

<Pe verso-ul filei a doua, scris în aceeaşi vreme>: Scrisoare cea de schinbu a lui Poroţchi cu 
Sandul Goe. 7245 mai 25. N.50 
<Pe verso-ul filei a doua, scris ulterior de altă mână>: Pe Doljăşti, pe Cordăreni şi pe Şipoteni. 
 
ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 43-44 (condică de doc. originale ale Mănăstirii Doljeşti, 
referitoare la moşia Doljeşti, ţinutul Romanului). Orig., hârtie difolio, rupt la îndoituri, lipit, 
cerneală neagră.  
 
____________________ 
1 Aşa în orig. 
2 Loc liber în orig. Este vorba despre suma de 80 lei (vezi actul următor, Anexă, nr. 3). 
 
 

3                                                                                                   1737 (7245) mai 25 
 

No. 22. 
Copie di pi zapisul din 7245 mai 25. 
Originalul aflători: 1: la. f.38, No. 20. 
 
Urmează întăritura mitropolitului... 
Adecă eu, Sandul Goi, făcut-am zapisul meu dumisali ginerelui Lupul Poruţchi 

ftori armaş şi nepoatii meli, Catrinii, giupânesii dumisale, precum de bună voe noastră 
ne-amu învoit şi am făcutu o schimbătură, di mi-am dat dumisale o parti a me de moşii ce 
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am de pe maică-me, Aniţa, fata lui Niculai Tăutul, care această moşie este din satu din 
Cordăreni, din a trie parte di satu din Cordăreni, a patra parte. Şi iarăşi ce mi s-a veni parte 
me din satu din Sipoteni, însă şi cu parte me ce să va veni din heleştee, cu vaduri de moară, 
care aceste părţi sântu pi apa Ibănesii, la ţinutul Dorohoiului. 

Şi dumn(e)alor iarăşi au făcutu schimbătură şi mi-au datu parti dum(i)sali din satu 
din Doljăşti, câtă să va alegi. Şi iarăşi mi-au mai dat dum(nea)lui doaă părţi ci au avutu 
cumpărătură de la vărul meu Ştefan Darii biv post(elnic), ce să va alegi părţile lui Ştefan 
Darii din satul din Doljeşti şi din Fârţăşti, cari aceşti părţi sântu pe apa Albăii, în ţinutul 
Romanului. Şi mi-au mai dat dumn(e)alui Lupul ftori armaş 80 lei noi, bani gata, învoindu 
pentru că au fost parti mai multă în Cordăreni. 

Şi ne-amu tocmitu din bună voe noastră ca nimi din neamurili noastri să nu strici 
tocmala noastră. Şi să fimu volnici a ni faci şi dresi gos(po)d după scrisoari ci ne-am făcut 
unul altuie. Şi la această tocmală a noastră s-au tâmplat şi boeri mari cari mai gios au iscălit. 

Şi eu, pentru credinţa, am iscălit. 
7245  <1737> mai 25. 
Sandul Goi. 
Sturzea vel logofăt, martur. 
Dumitrachi Hudici şi alţi marturi. 

 
ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 45 (condică de doc. originale ale Mănăstirii Doljeşti, referitoare 
la moşia Doljeşti, ţinutul Romanului). Copie din prima jumătate a secolului al XIX-lea. 
 
 

4                                                                                           1753 (7261) februarie 6 
 

† Eu, Catrina, jupâneasa lui Ion Şeptilici căpitan, făcut-am adevărat zapisul mieu 
la mâna cuviosului, molitvii salé, nepotului mieu, Daniil Hudici, să s(ă) ştie că având eu, 
înpreună cu fraţii miei, moşie rămas(ă) de la tatul nostru, Sandul Goe, în sat în Doljeşti, pe 
Siret, la ţinutul Romanului, unde şi nepotul nostru, Daniil, este moşan de baştină şi 
cunpărătoriu, şi acmu, lăsind ale lumii, cu agiutoriul lui D(u)mnezeu, nădăjduind să-ş(i) 
facă un schit pe acea moşié părinţască la Doljeşti, fratele mie(u), Dumitrachi, ce i-au fost 
parte de moşié sa în Doljeşti au dat-o danie sf(â)ntului schit ce este să s(ă) facă. 

Iară eu, fiind fuméé săracă şi cu fratele mieu cel mai mic, Ştefan, n-am dat părţile 
noastre danie, dară nice înprotiva casii D(o)mnului n-am stătut. Însă ticnire cu bănuiala nu 
să face acel sf(â)nt schit, mai ales fiindu-ne moşii şi părinţii îngropaţi, ce cu voia noastră 
am priimit de am făcut schinb, să fie parte mea, ce mi să va veni din sat din Doljeşti a 
sf(â)ntului schit şi mie să-m(i) dea moşâe drept moş(i)e într-alt loc. Şi priimindu-s(ă) 
molitva sa, nepotul Daniil, schinbului, mi-au dat zapisul molitvii sali cu volnicie să-m(i) 
aleg din moşiile lui ce aré hotărâte: Pârsteştii, la Hârlău, şi Cordărenii şi Sipotenii, la 
Dorohoiu, şi din caré silişte mi-a plăce, şi mi-a fi mai îndămână a stăpâni, de acolo să-m(i) 
eu moşiia de o parte, adecă de o latură, loc pentru loc, după cum mai pre larg arată zapisul 
molitvii sale, nepotului Daniil, ce ne-au dat la mână de stăpâniré şi de volnicie. 

Aşijdere, şi fratele mieu, Ştefan, de să va priimi să luăm moşiia la un loc şi de 
parte sa, cum scrie zapisul molitvii sale ce-i la mâna noastră, bini. Iară de nu, îş(i) va 
stăpâni parte sa, cât i să va veni din sat din Doljeş(t)i. 

Drept acéia, făcând de bună voe învoială şi aşezaré între noi ca de acum înainté să 
fie molitva sa volnic a să apuca de lucru la ce i să cuvine aş lucra şi să-i fie molitvii sali 
acea parte de moşié a mea din sat din Doljeşti molitvii sali moşié stătătoaté în véci. 



Documente inedite ale familiei Goia (I)                             237 
 

Şi, făcându molitva sa, nepotul nostru, Daniil, învoială şi cu fratele mieu Ştefan, să 
avem a da şi scrisorile cele vechi ce or fi pe acea moşié şi să dăm şi zapisile cele de 
cunpărătură a tătâni-mieu ce-au cunpărat trei părţi din bătrânul Dăriéştilor. 

Şi la această învoială şi tocmală s-au tânplat şi preoţi şi alţi oameni buni carii mai 
gios s-au iscălit. Şi eu, încă, pentru credinţa, mi-am pus degetul. 

L(ea)t 7261 <1753> fevruarie 6. 
Eu Ecaterina, fata Sandului Goi, cu voia mea am făcut aşăzare şi mi-am pus 

dégetul1. 
Eu, eromonah Cosma, am scris numele Ecaterinii cu zisa dumisale şi sânt martur <m.p.>. 
Ermonah Nicodim, dichiu de Floreşti, martur <m.p.>. 
Şi eu, Evloghie dascăl ot şcoala slovenească, am scris zapisul cu zisa şi voia 

dum(i)sale. 
 

<Pe verso-ul filei a doua, scris de altă mână din aceeaşi vreme>: Zapis de la Catrina fat(a) Goi 
de schinbu, dând toată parte ce s-a alege în Doljeşti. 7261 <1753> fev(ruarie) 6. 
<Pe verso-ul filei a doua, scris cu caractere latine în sec. XIX-XX>: N(o). 71; No. 63; No. 13; 
7261/1753 februarie 6; Episcopia Roman, Pach. 5. 
 
ASI, Mănăstirea Doljeşti, V/13. Orig., hârtie difolio, filigran, cerneală neagră, o amprentă 
digitală. 
 
____________________ 
1 Amprentă digitală. 
 
 

5                                                                                          1754 (7263) noiembrie 3 
 

† Eu, Dumitrachi Goia, dat-am adevărat zapisul meu la mâna părintilui nostru chir 
Dionisii Hudici ier(o)monah, ce-m(i) esti şi nepot de vară premare, să s(ă) ştii că eu mai 
înainti, pără a nu să începi cheltuiala schitului ce să faci la Doljeşti, fiindu giuruitu 
călugării, de bună voia me m-am socotitu şi m-am închinatu cu trupul meu şi cu toati câti 
am eu lui Dumnezău şi sfâ(n)tul schitu şi cu toată parti ce am eu de moşii de la părinţii mei, 
împreună cu mini la sfâ(n)tul schitu pentru vecinica pomenire mea şi a părinţilor mei şi a 
totu neamul meu, cunoscându că lume aceasta esti ca o umbră şi ca un vis şi cu agiutoriul 
Precuratii Fecioarii Mariii şi cu ale tuturor sfi(n)ţilor, sintu giuruitu să eu cinul călugării, 
c-am cunoscutu că toati dulceţile lumii aceştie sintu otravă sufletu(lu)i. 

Deci, pentru aceasta, întru mini multu m-am socotitu, neavându nici un agiutor şi 
sprejeneală afară de Dumn(e)zău. Pentru aceia am mersu la părintili Deonesii şi arătându-i 
toati gândurili şi neputinţâli meli, rugându-mă să mă şi erti de câti i-am greşitu păr acum şi 
să mă şi sfătuiască ca să mă odihnescu din neodihniti gândurili meli. Deci, şi sfinţiia sa, 
fiindu sângur şi neavându pre alţii lângă sini, me-(a)u arătatu şi ali sali slăbăciuni şi lucru ce 
s-au începutu stă. Şi, după mustrare ce-am avutu de celi mai înnainti înblitili tinereţilor 
meli, ertându-mă şi priimindu-mă a fi nelipsâtu de lângă sfinţiia sa, am făcutu legătură între 
noi, primindu-mă să-i fiu fiiu trupăscu şi sufletescu şi moştinitori întru toati. 

Pentru aceia ne-am datu unul pe mâna altuia ca să ne schivnisâm viiaţa cu celi 
plăcute lui Dumn(e)zău, păzindu-ni sufletili făr de vătămaré, mulţămindu-ni cu celi ce-om 
ave la o masă şi la o hata ca un adevăratu priimitu fiiu şi moştinitor, după cum arată 
scrisoarea ce mi-au datu, cum eu, de astăzi înnainti am luat pe sfinţiia sa cu această 
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scrisoare tată şi mamă în toată viaţa me, cum şi la boalili noastre că ni căutămu unul pe 
altul, cercetându-ni cu celi de folos, cum şi după sfârşitul vieţii, care a rămâne, dator să fie, 
câtu ar fi putinţa, a-l gruji şi a-l cinsti şi ai faci pomeniri cu totu chipul de sâlinţă după 
adeveriti vorbi ce-am vorbitu unul cu altul, lucrându fapti buni spre plăcerea milostivului 
Dumn(e)zău, urmându învăţăturilor Sfintei Scripturi şi a celor înţelepţi fraţi şi părinţi şi spre 
vecinică pomenire şi pentru ca să nu s(ă) mai facă nici o mijlocire de viclenii şi de 
nedreptate a ne sminti căutându precini de lipsâri, iar nu de sâlinţă şi de dreptate ce-am 
vorbitu. 

Pentru aceea pus-am giurământu unul cătră altul ca cel ce n-ar păzi dintre noi 
legătura şi dreptati şi n-ar sta în dragosti cu Sfânta Beserică, să fii blestămatu şi afurisântu 
şi neértatu, cum şi acela ce-ar îmbla a sminti ori cu ce chip dragosti şi aşezarea aceasta 
dintre noi. Iar urmându celor buni ori ce-am fi şi am lucra cu sfatu şi cu învoială de folos să 
fim ertaţi şi blagosloviţi de Dumn(e)zău. 

Şi pentru credinţa, scriindu zapisul cu mâna mea, m-am iscălitu dând-o în mâna 
părintelui ca să o aibă de încredinţare şi, în urma noastră, să rămâe în Sfânta Beserică care 
esti moştinitoare noastră, amândurora. 

L(ea)t 7263 <1754> no(e)m(vrie) 3. 
Dumitrachi Goia <m.p.>. 
Ionichie episcop Roman(u)lui <m.p.>. 

 
<Pe verso-ul filei patru, scris de mâini diferite în aceeaşi vreme>: Scrisoar(ea) lui 
Dum(i)trachi Goe de întărire şi danie. 7263 <1754> noem(vrie) 3. 
<Pe verso-ul filei patru, scris la sfârşitul sec. XVIII>: Iar întărită di răpoosat(ul) 
Io(a)nic(hi)e episc(opul) Romanului. 
 
ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 66-67 (condică de doc. originale ale Mănăstirii Doljeşti, 
referitoare la moşia Doljeşti, ţinutul Romanului). Orig., hârtie difolio, cerneală neagră. Pe 
verso-ul filei a doua, ştampila Direcţiunii Generale a Arhivelor Statului. 
 
 

6                                                                                           1756 (7264) ianuarie 10 
 

† Din poronca preosfinţitului al nostru stăpân, sfinţie sa părintele mitropolitul, chir 
Iacov, au venit înaintea noastră cuviosul întru ieromonaşi, molitfa sa, Deonisie Hudici ca 
să-i socotim şi să-i giudecăm cu neamul molitfii sale, Dosotheu Goia, carile de mirinié s-au 
numit Dumitrache. Şi noi, cercetând pricinile cu amăruntul despré amândoao părţile s-au 
dovedit din 2 zapise a lui Dosotheu Goia cum că el au fost închinat lui Dumn(e)zău şi 
schitului de la Doljeşti cu toate părţile lui di moşii ce au avut în Doljeşti, şi în Fârţeşti şi 
printr-alte sălişti, puind şi blăstăm, cine nu v-ar păzi danie. Şi, încă într-on zapis scrie că 
s-au legat dipreună cu Dionisii Hudici ca să s(ă) agiute unul cu altul ori la cé tâmplare şi 
neputinţe să vor afla. 

Şi Dionisie Hudici au arătat precum l-au agiutat cu straé şi cu bani în datorii cari 
s-au aflat, bani daţi în mâna lui Dosotheu, 27 lei, osébit de une şi alte ce s-au jăluit Dionisie 
că i-au luat fără de ştire lui. Şi Dosotheu Goia, pe urmă acestor tocmele, lipsind el di la 
schit, ducându-s(ă) la Săhăstrie Putna, au călcat danie lui şi au mai dat danie tot dintr-acele 
moşii, părţile lui, şi la doi fraţi ai săi, anume Ecaterina şi Stefan Goia ca să-l caote la 
niputinţile lui. La care nici Dosofteiu n-au tăgăduit zapi(se)le sale şi au mărturisit că 
adevărat aşé iaste. 
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Încă şi Dionisie Hudici s-au aflat datoriu cu 15 lei lui Dosofteiu de pe on săsiac di 
păpuşoi ce au fost strâns Dosotheu de pe Iucuşeni, moşie frăţască, după preţul ce-i da alţii, 
şi i-au vândut el lui Dionisie, care bani am socotit noi, 25 lei, iaste parte lui Dosotheu, iar 
10 lei iaste parte a celor 2 fraţi ai lui de mai sus arătaţi, Ecaterina (ş)i Stefan. 

La care noi, după cum am socotit cu cale şi lucru de pace despre amândoao părţile, 
am hotărât: toate părţile de moşie ce să vor alege a lui Dosofteiu din Doljeşti şi Fârţeşti, şi 
din Iucuşeni şi din Petreşti ce au dinpreună cu vărul lor Costantin Săvinel, cum şi de pre 
alte locuri ce s-ar mai afla, ce s-au închinat lui Dumn(e)zău şi schitului din Doljeşti, acea 
danie să rămâé întemeiată şi neclătită niciodată în véci. Că cele ce o dată s-au închinat lui 
Dumn(e)zău, nici acel ce le-au dat, nici altul cu on chip nu poate a le strămuta de acolo, şi 
acelé zapise de danié ce-au dat Dosotheu Goia fraţilor săi din Iocuşeni şi din Petreşti să nu 
să ţie în samă, ce să s(ă) ia din mâna lor. 

Aşijdere, şi Dionisie Hudici cu cele ce au îndatorit şi au agiutat pe Dosothéu, cu 
bani, cu straé şi cele ce a fi luat Dosofteu fără ştire lui Dionisie, toate acéle să fie date şi 
ertate, nimic să nu aibă a mai cere Dionisie de la Dosotheu, precum nici Dosotheu, de acmu 
înainte, de la Dionisie Hudici. Numai cei zeci lei ce sint în părţi a celor 2 fraţi di pe vânzare 
păpuşoilor, să-i plătească Dionisie Hudici fraţilor lui Dosofteiu, ca nici on (a)mestecu să nu 
mai aibă nici Dosofteiu cu fraţii lui, şi mai multă pricină între dânşii nici o dată să nu mai 
fie, după cum s-au şi împăcat şi s-au ertat amândoi înainte noastră. 

Aceasta înştiinţăm. 
Vă leat 7264 <1756> ianoarie 10 dni. 
Dositheu episcop Rădăuţului <m.p.>. 
Inochintie episcop Huşului <m.p.>. 
Vasili Buhăescul biv vel med(elnicer) <m.p.>. 
 

<Pe verso-ul filei patru, scris în aceeaşi vreme>: Carte de giud(e)cat(ă) cu Dumtrache Goe. 
<Pe verso-ul filei patru, scris la sfârşitul sec. XVIII>: De la dum(i)sal(e) Io(a)nic(hi)e 
episc(opul) Rom(anului), Dositheu episcop Răd(ăuţului) i Vasile Buhăesc(u) med(elnicer). 
7264 <1756> ianuarie 10. 
 
ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 169-170 (condică de doc. originale ale Mănăstirii Doljeşti, 
referitoare la moşia Doljeşti, ţinutul Romanului). Orig., hârtie difolio, cerneală neagră. Pe 
prima filă, sus, ştampila Direcţiunii Generale a Arhivelor Statului. 
 

 
7                                                                                      1759 (7268) septembrie 25 

 
Adecă eu, Ştefan, ficior lui Sandul Goi ce-au şezut în Doljeşti, dat-am zapisul 

mieu la mâna dum(i)sal(e) giupânului Iacov jodov din Roman să s(ă) ştie că m-am rugat 
dum(i)sal(e) di mi-au datu cin(ci)zăci de lei noi, bani cu baş, şi în gium(ă)tat(e) de anu, din 
zeci, doispre(ze)ci pre an. Deci, de n-aş da bani(i) eu la zî, chizeş p(e)ntru mini este sf(in)ţie 
sa părintele Dionisie Hudici. Deci, să-l apuce dumn(e)alui giupânul Iacov pe părintele 
să-ş(i) înplinească bani(i) aceşti, cin(ci)zăci de lei cu başu lor, şi toată cheltuiala şi plineala 
a me să fie dumn(ea)lui, un ban păgubaş să nu fie. 

Iar părintili Dionisie de va plăti bani(i) pentru mini, să aibă putere cu zapisul mieu, 
acesta, a stăpâni toati părţili de moşie, ce este parte me de la părinţi şi di le-a vindi, volnic 
să fie, sau di le-a da schitului Doljeştilor, cu a me voe iaste în veci să le stăpânească cu 
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paci. Iar eu, mai mult să n-aibu a zici nimic dacă n-oi pute griji să plătesc eu bani(i) 
dum(i)sal(e) giupânului Iacobu. 

Şi pentru credinţă am iscălit eu cu mâna me. 
L(ea)t 7268 <1759> săpt(emvrie) 25. 
Ştefan Goe <m.p.>. 
Ier(o)monah Dioniei Hudici chizăş şi platnic pentru Ştefan Goe. 
 

<La final, o însemnare scrisă ulterior de altă mână>: Peste aceşti cincizeci lei mai luându 
zeci lei, octobri 22, cu alt zapis a lui Ştefan şi apucându giupânul Iacov pe părintele 
Dionis(ie) chizeşu i-au plătit aceşti 60 lei cu 23 lei başul lor, cari au dat înainti noastră 
83 lei şi au dat zap(i)sul părintelui Dionis(ie) Hudici. Şi no(i) sintim marturi. 
Let 7270 <1761> sep(temvrie) 4. 
Ereu Ursachi Sărăcuţ <m.p.>. 
Ştefan Goe m-am tâmplat faţ(ă) şi sânt martor <m.p.> 
…1. 
 
< Pe verso-ul filei patru, scris ulterior de altă mână; data cu cifre arabe>: Zapisul <lui> Ştefan 
sin Sandul Goe ci l-au avut la un jid(ov) şi l-au plătit părintele Dionisie. 
7270 <1761> săpt(emvrie). 
 
ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 83-84 (condică de doc. originale ale Mănăstirii Doljeşti, 
referitoare la moşia Doljeşti, ţinutul Romanului). Orig., hârtie difolio, cerneală neagră, rupt 
la îndoituri. Pe verso-ul ambelor file, ştampila Direcţiunii Generale a Arhivelor Statului. 
 
____________________ 
1 Semnătură evreiască. 
 
 

8                                                                                                   1760 (7268) iunie 2 
 

† Adecă eu, ieromonah Dionisie Hudici, dat-am adevărat zapisul mieu la mâna 
dum(i)sal(e) unchiului mieu Ştefan, ficioru unchiului mieu, Sandului Goi, să s(ă) ştie, de 
vrem(e) că înaltu(l) şi atotputernecul Dumn(e)zău bin(e)voind a fi toţi creştinii cu inima 
înfrântă şi cu mânăl(i) întinsă a zâdi biserici, lăcaşe de rugă dumn(e)zeeşti, şi a le întări spre 
lauda slavii şi măririi lui Dumn(e)zău. Deci, acestu preînalt Dumn(e)zău bin(e)voind a să 
zâdi biserică de piatră, lăcaş de rugă dumnezăesc, şi de a petrece părinţii călugări şi în 
hotarul satului Doljeştilor, moşie părinţască ce ne-au rămas de la moşii şi strămoşii noştrii 
Goeştii, şi fiindcă locul Doljeştilor este strâmtru pentru hrana şi chivernisala părinţilor. 
Dară, aflăndu-s(ă) o moşie a sfintii Măn(ă)stiri Biserican(i)lor, anume Leţcanii, pre din sus 
de hotarul Doljeştilor şi drept pe lângă măn(ă)stire această acmu de noi ce să zâdeşte. 

Şi părinţii călugăr(i) ai Bisericanilor poftind să facă schimbu cu mine, să de 
Leţcani la biserica Doljeştilor. Şi, luând noi blagoslovenie di la presfinţitul mitropolit al 
ţării, chiriu chir Gavriil, ca să fac(ă) schinbu şi învoial(ă) o măn(ă)stire cu alta mai spre 
bună pomenire fericiţilor ctitori, precum pre largu arată cartea preosfinţii sal(e). Deci, 
nepriimind părinţii de la Biserican(i) a lua di la mine ţigani sau alte bucate, ce numai 
iarăş(i) moşie, şi priimindu-s(ă) părinţăi să ei o a trie parté de satu de Iucuşeni, de la ţinutul 
Romanului, care moşie fiind parte unchiului mieu Ştefan Goe, m-am rugat dum(i)sal(e), 
care şi dum(isale) ştiind lipsa şi trebuinţa schitului de ace moşie a Bisericanilor, anume 
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Leţcani, fiindu-i în coastile schitului şi înainte uşii, n-au trecut rugăminte me, nici au suferit 
a privi pedeapsa şi supărari părinţilor, şi pentru dragostea lui Dumn(e)zău şi nădejdii vieţii 
de veci, s-au priimit di au făcut tocmală cu mini, şi mi-au dat zapis pe această a trie parte de 
satu de Iucuşeni, di la ţânutul Roman(u)lui, cari moşie au fost parte unchiului meu Ştefan 
Goe, de o amu dat schimbu Biserican(i)lor, şi eu am luat satul Leţcani de lângă Doljeştii. 

Deşi şi eu i-am dat acest zapis al mieu, cu tocmală ca să-i dau dum(i)sal(e) loc drept 
loc, adică cât loc ar eşi în lungul moşii şi în curmezâş această a trie parte de sat de Iucuşeni, 
cum şi altă gium(ă)tat(e) de sat de Petreşti, iară din ţânutul Roman(u)lui, ce-l are satul 
înpărţitu cu vărul său Cost(a)ndin Săvinel. Această măsură de loc a Iucuşenilor şi a Petrişului, 
cât ar eşi în lungu şi în lat, să aibu a da unchiului mieu Ştefan Goe, loc drept loc, din moşiile 
ci am în sus, la ţânutul Dorohoiului, tot locul acesta deolaltă, au din hotarul Săpotenilor, din 
sus, au din hotarul Cordărenilor, din Iubăneasa, la deal cu Dumenii, spre Miclăuşeni, au din 
giosu, dispre parte lui Afenduli, iar spre Miclăuşeni. Şi de cătră cari parte i-a plăce 
dintr-aceste trii părţi, să aibu ai da acestu loc. Şi încă piste cât loc i s-a face, dreptu să aibu ai 
mai da cin(ci)zăci de pământuri pe deasupra, pământ de 20 paşi curmezâşul şi de 120 paşi 
lungul, şi pasul de şesă palme drepte. Una, fiind de un neamu cu dum(nealui), a doua, că şi 
măn(ă)stire, unde s-au făcut la sălişti Doljeştii să căde a f(i) dreaptă parte sa şi au lăsat-o de 
voe sa la învoiala înpărţălii, iar al triile şi pentru pomenire sufletului nostru şi pentru căci am 
luat moşii mai aproape, pentru odihna şi hrana părinţilor măn(ă)stirii. 

Deci, pre cât loc i s-a vini de i să va da dintr-acel hotar, cari-i va plăce, pre atâta să 
aibă parte. Şi în iazu au di a lua undi esti ezâtu şi nu din tot, ci au di a lua loc undi ni-(i) 
iazul ezâtu. Ce, cât loc i s-a vini din hotar(ul) acela, pre atâta să aibă parti în sălişte, şi în 
apă, şi în tot locul c-i i să va stâpli. 

Iar de s-ar tânpla a ni da moşie acolo sau a nu-i plăce aiure unde ar ave biserica 
danie, atunce să fie volnic aş a stăpâni ace gium(ă)tat(e) de sat de Petrişu, cum şi pentru 
această a trie parte de Iucuşeni să aibă a stăpâni Leţcani ce i-am luat schinbu cu moşie 
dum(i)sal(e). Însă Iucuşenii fiind moşie cu vinit, una, ci mai mult şi pentru lucru inaşiloru, 
şi alta, fiind aproape de oraşu Roman(u)lui. Dar şi biserica având a face pomenire pre tot 
anul ctitorilor ce-au dat Leţcani, al doile făcând şi mult(ă) ostineal(ă). Dar, cu toate aceaste, 
să fie volnic unchiu mieu Ştefan, de nu s-ar pute învoi cu mini au cu părinţii schitului ca să 
e altile, atunce să stăpânească satul Leţcani pentru Iucuşeni. Însă, ce ar socoti şi ar fi voe 
dum(i)sal(e), să lasă o parte de loc şi măn(ă)stirii pentru pomenire ctitorilor ce-au dat 
Leţcani şi pentru ostineala me, ci m-am ostinit. 

Iar când i-aş da dum(i)sal(e) scrisoari pe locul ce-ş(i) va alegi şi pe cât i s-a vini, 
atunci să aibă a-m da şi dumn(ea)lui scrisoari pe gium(ă)tat(e) de sat de Petreşti ca să-l eu 
supt stăpânire şi să s(ă) întărească cu iscălituri şi altor cinstit(i) obraz(ă). Iar scrisorile 
satului Iucuşenilor să mi le aducă să le dau Măn(ă)st(i)rii Bisericanilor. Iar di s-ar tâmpla 
a-l urni mai mult decât pân în primăvar(ă), sau s-ar tâmpla a mergi la vro giudecat(ă) 
neurmând zapisului mieu atunci, trăind eu să fiu de mari ocară şi necinste şi toată cheltuiala 
să dau eu. Iar, de m-aş muta eu din viaţă, şi v-ar ave vro voroavă cu fraţii şi fii miei de la 
măn(ă)st(i)re, dum(nealui) să fie biruitoriu, după cu i să va cuvini dreptu, să-ş(i) ia celi ce 
ce scriu în zapisul acesta. Iar di s-ar muta dumn(e)alui din viiaţă pân(ă) a nu-ş lua moşie, 
sau de ar şi lua, fiind moarte în holtenié, aşe ni-i tucmala: schitul Doljeşti să aibă a-l 
moştini şi a-l griji şi pomenire părăstasului dum(nealui) la Sfinţii Voevozi Mihail şi Gavriil. 
Însă cei ce-ar rămâne din grijile şi datoriile dum(i)sal(e), a trie parte din toată moştinire să 
fie a nepoţilor dum(i)sal(e). 
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Şi cel ce-ar înbla a strâca dreptate şi cei ce scriu prest(e) voe, păgubindu au 
măn(ă)st(i)re au pre dumn(ea)lui, să fie blăstămaţi de la Dumn(e)zău şi de la noi neertaţi ca 
un diavol strâcătoru dreptăţâi şi ascunzător de adevăru. 

Şi pentru credinţa am iscălit puindu-mi şi pecete. 
L(ea)t 7268 <1760> iun(ie) 2. 
Ieromonah Dionisie Hudici <m.p.>1. 
Ioanichie episcop Roman(u)lui <m.p.>. 
…2 <m.p.>. 
Toader Buhuş sulger <m.p.>. 
 

<Pe verso-ul filei a doua, scris în aceeaşi vreme>: Schimbu lui Hudici: Iucşenii cu 
M(ă)n(ă)stirea  Săcul. 
<Pe verso-ul filei a doua, scris de altă mână din aceeaşi vreme>: Eu Vasilie Daniil de 
Roman martur. 
<Pe verso-ul filei a doua, scris cu caractere latine în sec. XIX-XX>: N(o). 132; No. 25; 
7268/1760 iunie 2; Episcopia Roman, Pach. 5. 
 
ASI, Mănăstirea Doljeşti, V/25. Orig., hârtie difolio, filigran, cerneală neagră, sigiliu inelar, 
oval, neclar, aplicat în aceeaşi cerneală. 
 
____________________ 
1 Sigiliu inelar. 
2 O semnătură indescifrabilă. 

 
 
9                                                                                                 1760 (7268) iunie 12 
 
Misail arhimandritul şi egumen de la Sfânta Măn(ă)stire Biserican(i) dat-am 

scrisoar(e) noastră la mâna sfinţii sali chir Dionisie Hudici să s(ă) ştie pentru schimbul ce 
am făcut cu frăţie sa dinpriun(ă) cu tot soborul nostru, cu moşie Leţcani de am dat-o 
schitului Doljeşti şi sf(i)nţie sa ne-au dat a trie parte de Iucuşeni la ţinutul Roman(u)lui şi 
şi-au pus zî cu zapis la mâna noastră că pân(ă) 2 luni de zili să ne aducă zapisul de la Ştefan 
Goe dinpreună cu zapisul cel vechi pe acestă părte de moşie, Iucuşenilor. 

Iar neputându-să aşeza cu uncu-său, Ştefan Goe, ca să s(ă) de locul Iucuşenilor, să 
aibă a ne da gium(ă)tat(e) de sat de Goşmani, de la ţânut(ul) Neamţului, ci-i are daţ(i) danie 
la schitu di Iorest Alcaz. Şi la schimbatul zapisului pentru Goşmani sântem tocmiţi cu 
fratele ca să punim pe Iorest Alcaz şi pre neamul lui şi la pomelnecul Măn(ă)stirii 
Bisericani ca să s(ă) pomenească şi Alcaz la Bisericani cu ctitorii, precum şi monahie 
Magdalina cu neamul ei la schitul Doljeşti. 

Însă de ne-a da moşie Iucuşeni în ceastă toamnă noi să nu o dijmuim, ci Goe 
Ştefan să-şi ia vinitul din iastă toamnă, iar noi de la toamnă înnainte. Iar di n-a pute scoati 
moşie di la Goe, şi ne-ar da Goşmanii di la Alcaz, fiindcă-i esti şideri acole, un an sau şi doi 
să avem a păsui şi a nu supăra pe Alcaz pân s-a găti să s(ă) muti cătră schitul Doljeştilor. Iar 
di la doi ani înnainti să avem a ne stăpâni vinitul moşii. 

Şi iarăşi însă şi pentru hotar(ul) Leţcanilor cheltuind şi hotărându-şi moşie, de nu 
v-ar eşi satul întregu şi v-ar eşi pân(ă) la gium(ă)tati di sat, nici o supărari să nu avem, cum 
nici schitul, de ar eşi moşie întreagă, supărat să nu fie, fiindcă ari a ostini şi a cheltui şi 
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multé a pătimi şi întru multă supărare păr ar dezbat-o şi ar alege-o. Ce nu iar să s(ă) mai 
schimbe zapisul pre câtă moşie va eşi bună. Într-acest chipu ni-i tocmala. 

Iar pentru aducire zapisălor pân la sorocul ci ne-au dat, di nu s-ar sâli fratele a lua 
treaba sfârşitu ca să ni aducă scrisorili schimbului şi să-şi ia zapisâli, atunci gloaba ce-au 
pus în zapisul său, ce-au dat la noi să fie păzâtă după legătura ci s-au făcut. 

Şi pentru credinţa ne-am iscălit. 
L(ea)t 7268 <1760> iun(ie) 12. 
Misail arhimandrit i egum(en) de Bisericani <m.p.>. 
 

<La final, o însemnare scrisă ulterior de aceeaşi mână>: De nu s-a pute faci aşezari cu 
Ştefan Goe cu Iucuşenii, atunci să s(ă) facă schimb şi veşnecă aşezari cu parte me de 
Goşmani, că esti cu voe me. Av(gust) 14. 
Iorest Alcaz monah <m.p.> 
<Pe verso-ul filei a doua, scris în sec. XX>: No. 20; 7268/1760 iunie 12; Episcopia Roman. 

 
ASI, Mănăstirea Doljeşti, V/20. Orig., hârtie difolio, filigran, cerneală neagră; pe prima filă 
sigiliul Mănăstirii Bisericani aplicat în aceeaşi cerneală. 
 

10                                                                                     1762 (7271) decembrie 12 

 
† Înpărţala ce-am făcut cu învoială între noi trii feciori a Sandului Goi şi Aniţii, 

giupânesăi sale, sora lui Iordache Săvinel, cu moşiile ce ne-au rămas de la mai sus numiţii 
părinţi, cum arată în gios, anume. 

L(ea)t 7271 <1762> dec(hemvrie) 12. 
 
- Gium(ă)tate de sat de Petriş, la ţânutul Romanului, ci ne esti di pe maică-noastră, 

Aniţa, sora uncului nostru, Iordache Săvinelu, schimbătură cu Giurgeştii. Şi această gium(ă)tate 
de sat Petrişul am luat-o noi doi fraţi, însă a patra parte de satu, lui Ursachi Davidel ce-au ţinut 
pe Catrina şi la doî feti a Catrinii ci-s făcute cu Ion Şeptilici căp(i)tan. Şi, iar, a patra parte a 
satului Petrişul, lui Ştefan Goe, cumnatul lui Ursachi Davidel, fratile Catrinii. 

- A trie parte de satu Iucuşeni şi părţile din hotar Doljeştii, ce ne sintu de pe tatăl 
nostru, Sandul Goe, ficior lui Dum(i)trache Goi, iarăş la ţinutul Roman(u)lui, s-au dat 
schitului Doljeştii, parte lui Dosoftei Goi monah, fratele Catrinii şi a lui Ştefan, ce ş-au dat 
parte sa danie schitului din Doljeşti, prin mâna nepotului său, Dionisie Hudici ieromonah. 

- Deci această gium(ă)tate de satu de Petriş, fiind hotarul mare, s-au dat acestor doi 
fraţi de aşezare, iar parte Iucuşenilor, fiind hotărâtă şi hotarul strâmtu, 181 de stânjăn(i). Şi 
părţile Sandului Goi, baştina şi cumpărăturile din Doljeşti, nefiind alesă cât(ă) parte este, 
aşe ne-am socotit şi ne-am aşezat, să s(ă) măsoare Petrişul şi Iucuşenii şi Doljeştii şi cât(e) 
odgoane şi stânjăni or eşi, cât(e) a patra parte de satul Petrişul, acele odgoane şi măsură să 
s(ă) de şi schitului din Doljeşti. Însă, întâi să s(ă) socotească măsura Iucuşenilor, cari parti 
de moşie, după înpărţala dintâi şi după învoială, o au fost schinbat Dionesie Hudiciu cu 2 
ani şi mai bine mai dinainte cu măn(ă)stirile ce-au avut tocmală şi învoiale, şi câţi stânjeni i 
s-a mai faci piste Iucuşeni, să i să de schitului din hotarul Doljeştilor, să s(ă) plinească 
măsura locului cu o a parta parti de Petriş. Şi apoi, câţi stânjăni or mai rămâne în Doljeşti 
din părţile Sandului Goi, iarăş(i) să s(ă) măsoare şi să s(ă) de în trii părţi, şi doî părţi să s(ă) 
de iar schitului, parte lui Dosoftei şi parte lui Ursache Davidelu cari o au dat iarăşi schitului 
pentru sufletul Catrinii şi al nostru, şi ca să-i slujască părinţii schitului şi trii sărindari 
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pentru sufletul Catrinii, dându-le şi 20 lei, bani1. Iar a trie parte de măsură ce s-a vini, aceia 
să o stăpânească iarăş Ştefan Goe, stâlpindu-i-să de o parté. 

Iar pentru părţile din Tălpălueşti, ci esti parte lui Dosoftei Goi, Dionisie Hudici au 
lăsat parte acie a schitului să rămâe a lui Ursache Davidel şi gin(e)rilor şi fetelor mătuşii 
sale, Catrinii. 

Şi după aşezare aceasta s-au scris şi carte g(os)p(o)d la dum(nealui) sulgeru Toader 
Buhuş să măsoare moşiile şi să stâlpască parte lui Ştefan Goi ci i s-a vini din hotarul Doljeştilor 
de cătră părţile schitului. Şi după cum ne-am aşezat înainte dum(i)sal(e) vel logofăt şi altor boeri, 
ne-am dat şi scrisori unul la mâna altue ca să-ş stăpânească fieştecare parte sa. Şi de ar eşi 
pricină sau giudecată la parte vrunue, el să răspundă. Şi de ar eşi vrunue vro pagubă să-i lipsască 
parte, atunci să s(ă) facă socoteală să-i dădem loc de moşie ce a fi paguba lui. 

Şi pentru credinţă ne-am iscălit. 
L(ea)t 7271 <1762> dec(hemvrie) 12. 
I(e)rom(o)nah Dionisie Hudici <m.p.>. 
…2. 
 

<Pe verso-ul filei a doua, scris în sec. XX>: N. 95; M-rea Doljeşti; Pach. XXVI, Doc. 48. 
 
ASI, Mănăstirea Doljeşti, XXVII/48. Orig., hârtie difolio, filigran, cerneală neagră; pe 
prima filă sigiliul Mănăstirii Bisericani aplicat în aceeaşi cerneală. 
 
____________________ 
1 Însemnare marginală. 
2 O semnătură indescifrabilă. 
 
 

11                                                                                     1762 (7271) decembrie 14 
 

† Er(o)monah Dionisie Hudici dat-am scrisoarea me la mâna dumilorsale unchilor 
mei, Ursache Davidel şi Ştefan Goi, precum să s(ă) ştie că am am1 făcut tocmală cu 
dumn(e)alor când am hotărât Petrişul de cătră alţi răzăşi şi megieşi, cum şi întré 
dum(nealor) şi, avându eu viiaţă, dator să fiu a mergi să mă aflu şi eu la hotărât ca să le dau 
mână de agiutor la toată dreptate ce s-a cădea, cu luare aminte la scrisori şi la alte trebuiţă 
ce s-ar întâmpla a hotarului, după datorie ce(a) părinţască cătră neamul meu. 

Aşijderea, şi pentru trii părţi din hotarul Sudurenilor, de peste Prut, ce mi le-au dat 
danie dumn(e)alor la sfânta biserică, afară de parte a doi gineri a Catrinii. De s-ar întâmpla 
a scoate eu moşie şi a o stăpâni, atunce să aibu a-i întoarce dum(nealui) a patra parte din 
Sudureni, ori moşie ori altă daré, cu ce ne-am învoit, fiindu că este dum(nealui), unchiul 
Ştefan Goi, cel mai slab între noi, ca să-i fie dumisale unchiului Ştefan dar, danie, de la 
sfânta biserică, necerându-i nime nici un ban cheltuiala, afară de a fi trebuinţă de hotărât. 

Şi pentru credinţa am iscălit. 
L(ea)t 7271 <1762> dec(he)m(vrie) 14 dni. 
Ier(o)m(o)nah Dionisie Hudici <m.p.>. 

 
<Pe verso-ul filei a doua, scris în sec. XX>: N. 53; 7271/1762 dec(embrie) 14; M-rea Doljeşti. 
 
ASI, Mănăstirea Doljeşti, VII/53. Orig., hârtie difolio, filigran, cerneală neagră. 
 

____________________ 
1 Aşa în orig. 
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12                                                                                     1762 (7271) decembrie 14 
 
Iò Grigorïe îòan v(oe)vòda, B(o)j(ïeü) m(i)l(o)st(ïü), g(os)p(o)dar Z(e)mli 

Moldavskòi. 
Priosvinţie ta părinte mitropolit, dum(itale) vel log(o)f(ă)t i dum(itale) hat(man) 

Vasâlie, adunându-vă la svânta Mitroplie, să luaţi sama între ficiorii Sandului Goi cu 
moşiile ce au a să înpărţi între dânşii, cu schitul Doljeşti. Şi, în frica lui Dumn(e)zău să-i 
aşăzaţi şi să-i înpărţiţi dându şi scrisori unul la mâna altuie, înştiinţându şi pre domnie mea 
prin anafor. 

Şi dum(neata) văt(af) de aproz(i) să stai zapciu ca să ia zî hotărâre această 
giudecată. 

Aceasta <scriem>. 
L(ea)t 7271 <1762> dec(hemvrie) 14. 
Pròc(it) vel lòg(o)f(e)t. 
 
 

<Pe verso filei a doua, ulterior de altă mână>: Carte g(os)p(o)d de la Grigorie Ioan 
v(oe)v(o)d, să s(ă) înpartă schitul Doljeşti cu feciorii Sandului Goe. 7271 <1762> 
dec(hemvrie) 14. 
<Pe verso-ul filei a doua, scris în sec. XX>: No. 66; 7271/1762 dec(embrie) 14; M-rea 
Doljeşti, pach. 10; al Episcopiei 45. 
 
ASI, Mănăstirea Doljeşti, X/66. Orig., hârtie difolio, filigran, cerneală neagră, rupt la 
îndoituri; sigiliu domnesc inelar, oval, aplicat în cerneală roşie, având capul de bour cu 
steaua cu şase colţuri între coarne într-un scut oval flancat de doi lei rampanţi şi timbrat de 
o coroană deschisă mărginită de sabie şi buzdugan şi de slovele Íò-Gr, ce continuă în 
bandă, sub scut: Íò 1761 Vv (Io Gr(igorie) / Io(an) v(oie)v(od). 1761). 
 
 

13                                                                                     1762 (7271) decembrie 21 
 

Iò Grigorïi îòan v(oe)vòda, Boj(ïeü) m(i)l(o)st(ïü), g(os)podar Zemli 
Moldavskoi. 

Dupe ţidula ta, dum(neavoastră) veliţilor boeri, poroncim şi domnia mea ca aşa să 
să urmeze. Iar neodihnindu-să vreo parte şi s-ar cere la Divan, uşa Devanului să fie 
deşchisă. Şi am întărim şi cu pecete domnii méle.  

L(ea)t 7271 <1762> dec(hemvrie) 21. 
 
Preînălţate doamne, 
† Din luminată poronca mării tale, am luat sama lui Ursachi Davidel şi Ştefan 

Goia, mazili, cu Dionisii Hudeciu ier(o)monahu pentru multă pâră şi gâlceavă ce au între 
dânşii de înpărţala moşiilor ce-au rămas a Sandului Goe, să s(ă) în partă în 3 părţi pe 
2 ficiori şi o fată a Sandului Goii. Şi pe un fecior a Sandului Goia îl clironomiseşti Dionisii 
Hudeciu, cu daniia ce s-au afierositu la Schitul Doljeştii a lui Hudeciu cu parte lui de moşii. 
Iar 2 părţi le clironomisescu aceşti doi numiţi mazili şi, pe împărţala ce-au făcut întăiu 
pentru moşiile Sandului Goii au răspuns Dionisii Hudeciu că nu să poate odihni, că 
neştiindu stare locurilor moşiilor, adică lungime sau lăţire lor, s-au făcut greşală la ace 
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înpărţală, că <în> parte schitului să află mai puţin locu decât moşiile acestor mazili, ş-au 
cerut să s(ă) măsoare toată moşii, şi a trie parte să ia schitul, clironomia unui frate, iar 
2 părţi să le stăpânească mazilii aceştia. 

Pentru care pricină, stându de le-am luat samă, aşe am socotitu că este cu cale şi cu 
dreptate şi am giudecatu: de vreme că la înpărţala ce-au făcutu n-au ştiutu stare locului 
moşiilor a fieşticare mărime sau micşurare, să s(ă) facă izvodu de fieşticare moşié ce sintu 
lămurite fără pricină, şi cu porunca mării tale, să margă un boeriu să le măsoare toate 
moşiile fălceşti, totu locul lor, şi a triia parte să de schitului, şi câtu nu i-a agiunge locul 
moşii undi-i  schitul, să-i de lipsa, altu locu de moşié ce va fi aproape de schitu, şi 2 părţi să 
de acestor 2 mazili. Şi, de iznoavă, de le facă înpărţala cu dreptate după ce le va măsura 
moşiile, să rămăé odihniţi şi să rămăé pricinile curmati dintre dânşii. 

Noi, peînălţati doamne, aşe am socotitu şi înştiinţăm pe mărie ta, iar hotărârea ce 
desăvârşită rămâne la preînaltă înţălepciune mării tali. 

Plecati slugile mării tali. 
7271 <1762> dec(emvrie) 20. 
Manolache <Costahe> vel log(o)f(ăt). 
Mih(alache) Sturza vel vor(nic). 
L(upu) Balş vel vor(nic). 

 
<Pe verso-ul filei a doua, scris în aceeaşi vreme>: Anafora de giudecată cu Hudici i cu 
Goeştii. 7271 <1762> dec(hemvrie) 20. 
 
ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 176-177 (condică de doc. originale ale Mănăstirii Doljeşti, 
referitoare la moşia Doljeşti, ţinutul Romanului). Orig., hârtie difolio, cerneală neagră; 
sigiliu domnesc inelar, oval, aplicat în cerneală roşie, având capul de bour cu steaua cu şase 
colţuri între coarne într-un scut oval flancat de doi lei rampanţi şi timbrat de o coroană 
deschisă mărginită de sabie şi buzdugan şi de slovele Íò-Gr, ce continuă în bandă, sub 
scut: Íò 1761 Vv (Io Gr(igorie) / Io(an) v(oie)v(od). 1761). Pe verso-ul filei a doua, 
ştampila Direcţiunii Generale a Arhivelor Statului. 
 
 

14                                                                                           1763 (7271) ianuarie 5 
 

Iò Grigorïi Iòan v(oe)voda, Boj(ïe)ü m(i)l(o)stïü, g(o)sp(o)dará Zemli 
Moldavskoi. De vreme ce domnii mele au jăluit rugătoriul nostru, er(o)monah Dionisâi 
Hudici asupra unchiului său Ştefan Goe ot Şeptelici, zicând că i-au luat cu chizăşie sa 60 lei 
cu baş de la un Iacob jid(ov) din Roman şi, trecând 2 ani şi mai bini la mijloc, şi nedând 
banii, au plinit jidovul banii de la Dionisâi. Şi găsându-l Dionis(ie) pe Goe aice în Eş şi 
dându-i poronca domnii meli răvaşul de jalbă ce jăluisă ca să ste la giudecată la 
dum(nealor) veliţii boeri ca să i s(ă) plinească banii şi cheltuiala lui Hudici, n-au stătut la 
giudecată şi s-au dus. 

Aşijdere, mai jălui că la împărţălili moşiilor ce-au avut cu Ursachi Davidel şi cu 
acel Ştefan Goe, i-ar fi dat Dionis(ie) 20 lei lui Davidel şi ei neurnindu-să de acele aşezări, 
au rămas să-i dea Davidel banii înapoi. Şi iar s-au dus de aici şi banii n-au dat. 

Drept acee, volnicim domnie me pe sluga noastră, acestu aprod, să aibă a merge la 
Suceav(a) şi să apuci pe Ursache Davidel să plinească acei bani, cum şi de la Ştefan Goe 
iarăş(i) să plinească acei 60 lei cu dobânda lor şi să-i de la neguţitor, de unde i-au luat 
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Dionisâi de l-au plătit pe dânsul. Însă prin ştire isprav(nicului) de ţin(u)t. Iar, având mai 
multe a răspundi şi nedând banii acolo, să-i aducă de faţă la Divan. 

Într-alt chip să nu fii. 
Let 7271 <1763> ghen(arie) 5. 
Pròc(it) vel lòg(o)f(e)t. 
 

<Pe verso-ul filei a doua, scris în aceeaşi vreme>: Datorie lui Ştefan Goe. 7271 <1762> 
ghen(arie)5. 
 
ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 174-175 (condică de doc. originale ale Mănăstirii Doljeşti, 
referitoare la moşia Doljeşti, ţinutul Romanului). Orig., hârtie difolio, cerneală neagră; 
sigiliu domnesc inelar, oval, aplicat în cerneală roşie, având capul de bour cu steaua cu şase 
colţuri între coarne într-un scut oval flancat de doi lei rampanţi şi timbrat de o coroană 
deschisă mărginită de sabie şi buzdugan şi de slovele Íò-Gr, ce continuă în bandă, sub 
scut: Íò 1761 Vv (Io Gr(igorie) / Io(an) v(oie)v(od). 1761). Pe fila a doua, ştampila 
Direcţiunii Generale a Arhivelor Statului. 
 
 

15                                                                                                 1763 (7271) mai 31 
 

† Eu, smeritul între monaşi Dosofteiu Goe, dat-am adevărată scrisoarea mea la 
mâna fraţilor şi părinţilor de la schitu(l) Doljeştilor pentru pricinile judecăţii şi a neodihnii 
ce au cu înpărţelile moşiilor, pentru parte mea, cu cumnatul meu, Ursachi Davidel, şi cu 
frati-meu, Ştefan Goia, fiindu că eu am fostu datu toată parte mea ce mi s-a alege moştenire 
părinţască din moşie, danie schitului de la Doljeşti. Deci, după înpărţelile şi giudecată ce-au 
avutu, de nu să vor învoi, şi ar mai umbla trăgându-să pren giudecăţi, şi eu, smeritul, mă 
rog luminatei giudecăţi să socotească dreptate lui Dumn(e)zeu, să facă între dânşii pace, 
socotindu înpărţala de iznoavă. Şi, măsurându-să moşiile şi socotindu-să zestrile ce-au luat 
soru-mea şi altile toati ce-au prăpăditu soru-me, şi atunce, cé va da dreptate a trie parte, 
parte mea, aceia o am datu şi o am închinatu lui Dumn(e)zeu şi sfântului schit din Doljeşti, 
şi o dau şi acmu cu această scrisoare din totu sufletul méu, ca să fie vicinică sfintei biserici, 
pentru pomenirea noastră şi a părinţilor şi a totu neamul lor. Şi nime, într-un nemică mai 
multu supăraré să nu-m(i) facă fiindu că eu, parte mea am datu şi o dau, ce mi s-ar veni, o a 
trie parti. Iar cu parti surori-mea şi a frăţine-meu, triabă n-am, ce la voe şi stăpânire lor au 
rămas. Şi frăţine-meu să i să de locu undi i-a plăce şi i-ar fi voe lui, ca să-i fie loc de casă şi 
de hrana odihnii, însă însurându-să. 

Deci fiindu noi de un neam şi sânge cu numitul Deonisii Hudici şi îndemnătoriu la 
începire acestui sfânt lăcaşu şi schitul făcutu pe Doljeşti, moşie strămoşască, cum şi alti 
moşii ce-au lăsatu Dionis(ie) Hudici sfântului schitu, pentru hrana lui sântu toate de la 
moşii şi strămoşii noştri şi lăsate pentru pomenire lor şi a noastră, unde şi noi datori sântem 
păr la sânge şi la moarti a răbda ca să ne închinăm de la Înpăratul mărirei, de vremi că 
biserica esti moştinitoare mea şi Diones(ie) încă este fratile şi nepotul nostru. De s-ar 
întâmpla frati-meu sau din nepoţii noştri a strămuta moşiile cele părinţeşti la neamuri 
streine, volnici să fie moştinitorii mei, părinţii schitului, aş ceri dreptati lor. 

Pentru aceia rogu-vă fraţii mei, pentru Dumn(e)zeu, să socotiţi a părăsă război şi 
vrajbă ce iasti între voi şi să vă daţi linişte şi dragosti unul altue, căci ca o umbră şi vis esti 
viiaţa noastră şi să nu vă pae rău de aceasta. Că, parti mea <este> dată pentru pomenire 
vecinică a tuturor. 
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Şi am scris eu cu mâna mea, de voe mea, în schitu în Doljeşti şi pentru credinţa am 
iscălitu. 

L(ea)t 7271 <1763> mai 31. 
Monah Dosotheiu Goia, puindu-mi şi peceti <m.p.>1. 
Ionichie episcop Roman(u)lui <m.p.>. 
 

<Pe verso-ul filei a doua, scris în aceeaşi vreme>: Dania lui Dosithei Goia pe Doljeşti.  
<Pe verso-ul filei a doua, ulterior de altă mână; data cu cifre arabe>: Danie monahului 
Dosothei Goe din leat 7271 mai 31, întărită de răposat Io(a)nichie episcop. Dosotheiu Goia. 

 
ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 89-90 (condică de doc. originale ale Mănăstirii Doljeşti, 
referitoare la moşia Doljeşti, ţinutul Romanului). Orig., hârtie difolio, cerneală neagră; 
sigiliu inelar octogonal, neclar, aplicat în aceeaşi cerneală. Pe verso-ul filei întâi, ştampila 
Direcţiunii Generale a Arhivelor Statului. 
 
___________________ 
1 Sigiliu inelar. 
 
 

16                                                                                               1763 (7271) iunie 11 
 

Iò Grigòrïe Iòan v(oe)vòda, Bòjïeü milost(ïü), g(os)p(o)dar{ Zemli 
Mòldavskoi. Cinst(it) părinti şi iubitoriul de Dumn(e)zău rugătoriul nostru, svinţie sa chir 
Ionichii, episcopul Romanului, i credincioş(i) boerii noştri, dumn(e)alui Toader Buhuşu, biv vel 
sulgeriu, i Ghiorghii, biv vel pit(ar), ispravnicii Romanului, vă facem ştiri că ni s-au jăluitu 
rugătoriul nostru Dionisii Hudiciu, ier(o)monah de la schitul Doljeştii ot Romanu, zicându că 
avându pe un Dosofteiu Goia afierositu cu toată moştenirea sa părinţască la numitul schitu, şi 
acel Dosofteiu Goia mai ari un frati, Ştefan, şi o soru, Catrina, pe care au ţinut-o Ursachi 
Davidel, şi la împărţala ce-au avutu întâiu, făcând greşală, neştiindu stare locurilor moşiilor, cum 
şi din alte rămăşiţuri părinţăşti, viindu aice de au făcutu jalobă şi neputându-se ei să s(ă) 
învoiască după înpărţârile ce-ş(i) mai făcusă, i-am orânduitu domnie me la dum(nealor) veliţii 
boerii de le-au luat sama pre amăruntul şi, după cercetarea dum(nealor) veliţilor boeri ne-au 
înştiinţat prin anafura, cari s-au întăritu şi de către domnie me să urmezi. Şi, după anafura şi 
carte g(os)p(u)du ce s-au scris atunce, Ştefan Goia şi Davidel la sorocu n-au venit acolo ce s-au 
chematu de boeri să li se măsoare moşiile şi să s(ă) împartă după hotărârea anafuralii şi, cu 
urneli şi lungiri ce înblă Ştefan Goia i Davidel, neodihnindu-să nici cu giudecăţi şi înpărţâri şi de 
cătră nestarea lor aducându-să pagubă şi supărari schitului. 

Pentru cari, fiincă moşiile părinţăşti celi mai multi sint la acel ţin(u)t, iată că s-au 
orânduitu la svinţie ta părinti episcop şi la dum(nealor) numiţi boeri, văzind carte domnii 
meli să sorociţi pe Ştefan Goia şi pi Davidelu, şi de nu vor veni după sorocu dum(nealor) 
is(pravnicilor), să trimiţi să-i aducă. Şi, fiindu cu toţii de faţă, şi pentru moşii de nu i-ţi pute 
aşeza acole în Roman, dum(nealor) numiţi(i) boeri să mergeţi la moşii şi să le măsuraţi 
toate hotarăle lor ce-or fi dezbătute şi apoi, după hotărârea svintii pravile, puindu toati celi 
părinţăşti la mijlocu să-i înpărţiţi, dându-le mărturii iscăliti la fieşticari parti. Ca de nu s-ar 
mai odihni vreo parte şi ar veni să mai supere Divanul cu jalobe, nesupuindu-să la dreptate, 
să avem ştiré. Cum şi pentru aşăzarea ce ari de moşii Dionisii Hudiciu cu Ştefanu Goia, ce i 
să va afla şi s-a căde cu dreptate aş lua Ştefan Goia de la Dionisii Hudici, să-i stâlpiţi ace 
parte de moşié de schinbu din moşiile schitului de o parte, undi s-a căde cu dreptate. 
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Şi să ia sfârşitu acesti pricini, altă lungiré să nu mai fié. 
Aceasta scriem. 
7271 <1763> iun(ie) 11 dni. 
Pròc(it) vel lòg(o)f(e)t. 
 

<Pe verso-ul filei a doua, scris în aceeaşi vreme>: 7271 iun(ie) 18. Carte domnească cătră 
episc(opul) de Roman pentru Dosotheu Goe.  
<Pe verso-ul filei a doua, scris în sec. XX>: No. 36; 7271/1763 iun(ie) 11; M-rea Doljeşti, 
pach. 1. 

 
ASI, Mănăstirea Doljeşti, I/36. Orig., hârtie difolio, filigran, cerneală neagră; sigiliu 
domnesc inelar, oval, aplicat în cerneală roşie, având capul de bour cu steaua cu şase colţuri 
între coarne într-un scut oval flancat de doi lei rampanţi şi timbrat de o coroană deschisă 
mărginită de sabie şi buzdugan şi de slovele Íò-Gr, ce continuă în bandă, sub scut: 
Íò 1761 Vv (Io Gr(igorie) / Io(an) v(oie)v(od). 1761). Pe fila a doua, ştampila Direcţiunii 
Generale a Arhivelor Statului. 
 
 

17                                                                                      1763 (7272) noiembrie 22 
 

† Iò Grigorïe Iòan v(oe)vòda, Bòj(ïeü) mil(o)st(ïü), g(os)p(o)dará Zemli 
Mòldavskòi. Credincios boieriul domnii mele, dum(nealui) Costandin Canano biv vel 
pah(arnic), is(pravnic) de ţin(u)t(ul) Sucevei, îţi facem ştiré că ni s-au jăluit rugătoriul 
nostru Dionisii Hudici ier(o)monah zicând că având aşezaré de schimbu cu un unchiu al 
său, Ştefan Goe, şi cu un Ursache Davidel de la acel ţin(u)t de înpărţala moşiilor Sandului 
Goe, părintelui lor. Şi, după giudecăţile ce-au avut aice înainte dum(nealor) veliţilor boeri 
s-au sorocit în 2-3 rânduri ca s(ă) vie aice înainte rânduiţilor boiri să-i aşeză şi să-ş(i) ia 
moşiile ce li s(ă) va căde de la numitul Dionisie. Şi nu vin să-ş(i) ia părţile lor de moşie, ce 
îmblă cu urnirea ca să rămâe numitul Hudici în supărări. 

La care, cerşând dreptate, iată că-ţi scriem dum(itale) să aduci de faţă atât pe 
Ştefan Goe, cât şi pe Davidel, şi să le pui zi de soroc ca s(ă) margă să-şi ia părţile lor de 
moşie, şi mai multă jalobă să nu ne vie, dându şi mărturie dum(itale) la mâna cui s-a cădea, 
ca de s-ar mai tragi la Divan să avem ştiri. 

Aceasta scriem. 
L(ea)t 7272 <1763> noem(vrie) 22. 
Pròc(it) vel lòg(o)f(e)t. 
 

<Pe verso-ul filei a doua, scris în aceeaşi vreme>: Carte de la mărie sa Grigorie Ioan v(oe)vod 
de schimbături ce au Hudici cu Ştefan Goia i cu Ursachi Davidel. 7272 noem(vrie) 22. 
<Pe verso-ul filei a doua, scris în sec. XX>: No. 107; No. 37; 7272/1763 noem(brie) 22. 
M(ănăsti)rea Doljeşti, pach. 1. 
 
ASI, Mănăstirea Doljeşti, I/37. Orig., hârtie difolio, filigran, cerneală neagră; sigiliu 
domnesc inelar, oval, aplicat în cerneală roşie, având capul de bour cu steaua cu şase colţuri 
între coarne într-un scut oval flancat de doi lei rampanţi şi timbrat de o coroană deschisă 
mărginită de sabie şi buzdugan şi de slovele Íò-Gr, ce continuă în bandă, sub scut: 
Íò 1761 Vv (Io Gr(igorie) / Io(an) v(oie)v(od). 1761). Pe fila a doua, ştampila Direcţiunii 
Generale a Arhivelor Statului. 
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18                                                                                                         1764 august 4 
 

Iò Grigorïe Alixandru Gnka v(oe)vòda, Bòj(ïeü) mil(o)st(ïü), g(os)p(o)dará 
Zemli Mòldavskòi. Cinstit părintele şi rugătorul nostru, sfinţiia sa chir Io(a)nichie, 
episcopul Romanului, i credincioş(i) boerii noştri, dum(nealor) Ilie Sturza, biv vel sulger, i 
Toader Buhuş, biv vel sulger, i boeriul nostru Tănasie Meleghi, vornic de poartă, vă facem 
în ştiré că domnii mele au dat jalobă rugătorii noştri călugării de la schitul Doljăştii, 
rugându-să să li s(ă) rânduiască hotarnici să le hotărască moşie Doljăştii de cătră moşiile 
Mănăstirii Bărboiului şi alte părţi de moşie ce au danie şi cumpărături în silişte Şărăţăii şi 
într-alte şilişti împregiurul schitului. 

Pentru care, fiindu svinţiia ta, părint(e), şi dum(nealor) boeri(i) rânduiţi ca să 
hotărâţi moşiile dum(nealui) Ioan Sturzei, vel vornic, ce are împregiurul Miclăuşenilor de 
cătră moşiile acestui schit, vă scriem, hotărându-să moşiile dum(nealui) vor(nicu)lui de 
cătră moşiilé schitului, să hotărâţi şi Doljăştii din gios, de cătră Bărboiu, cum şi părţile din 
Şărăţăii şi dintr-alte locuri. Şi, alegându-le după scrisori, după dreptate, să le stâlpiţi şi cu 
pietre hotară, dându şi mărturie hotarnice, însă nu neiscălite. 

Aşijderea, şi pentru împărţările de moşii ce ari schitul cu Ştefan Goia şi cu nepoţii 
săi, după hotărâre giudecăţii şi anaforalii ce au avut cu Dionisie Hudici. Însă, luându-le 
sama şi după sfânta pravilă, puindu la mijloc atât moşiile, cât şi alte zestruri ce-au avut 
ficiorii Sandului Goe, să le faceţi înpărţală şi hotărâré cu bună drepate, odihnindu atât pe 
călugării de la schit, cât şi pe ficiorii Goii. Şi, după împărţare ce-ţi faci cu dreptate, să daţi 
şi mărturii la fieştecari parte. Iar, neodihnindu-să vreo parte, atât cu alegerea şi hotărârea, 
cum şi cu înpărţare ce viţi faci, să daţi zi de soroc şi, împreună cu mărturiile ce vezi faci, să 
vie de faţă la Divan. 

Asta scriem. 
1764 av(gust) 4. 
Pròc(it) vel lòg(o)f(e)t. 
 

<Pe verso-ul filei a doua, scris în aceeaşi vreme>: De la Grigorii Alecsandru Ghica 
v(oe)vod. Carte g(ospo)d ca să s(ă) hotărască moşiia Doljeştii i proci. Şi danii din moşiia 
Şărăţăi. 1764/7272 avg(ust) 4. 

 
ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 180-181 (condică de doc. originale ale Mănăstirii Doljeşti, 
referitoare la moşia Doljeşti, ţinutul Romanului). Orig., hârtie difolio, cerneală neagră; 
sigiliu domnesc inelar, octogonal, aplicat în cerneală roşie, având în scutul oval capul de 
bour cu coarnele drepte cu o stea cu şase raze între ele, în dextra şi senestra botului soarele 
şi luna nouă, scutul fiind timbrat de o coroană închisă şi având de o parte şi de alta slovele: 
î-G / A-G / v-v / 1764 (Io Grigorie / Alexandru Ghica / voievod / 1764). Pe verso-ul filei 
întâi, ştampila Direcţiunii Generale a Arhivelor Statului. 
 

 
19                                                                                                     1765 februarie 5 

 
Iò Grigòrïe Alixandru Gnka v(oe)vòda, Bòj(ïeü) mil(o)st(ïü), g(os)p(o)dará 

Zemli Mòldavskòi. Credincios boeriul domnii mele, dum(nealui) Costandin 
Cogălniceanu, biv vel stol(nic), ispravnecul de ţânutul Sucevvii, facem ştiré dum(ital)i că 
înainte acist(ui) <cinstit>1 şi credincios boeriul domnii mele, dum(nealui) Ştefan Ruset, vel 
log(o)f(ă)t, au avut giudecată de faţă rugătoriul nostru iermonah Dionisie Hudici cu 
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unchiu-său, monah Dosofteiu Goia, jăluindu Dosofteiu Goia că vrându nepotu-său Dionisie 
Hudici să facă pentru pomeniré un schit de lemnu pe Siret, la Doljăşti, în ţân(u)tu(l) 
Romanului, şi fiindu chemat şi el, de a sa bună voé ş-au dat moştenirea sa din moşie 
Doljăştii bisericii ce s-a face, iar la alte moşii, cu frate-său, Ştefan, şi cu soru-sa, Catrina, să 
nu s(ă) mestece, cum nici fraţii săi în Doljăşti. 

Şi acmu Dionisie piste Doljăşti au mai luat şi o a trie parte de satul Iucuşenii, 
făcând schimbu cu moşie Lăţcanii, de au lipit-o iarăşi cătră moşia Doljăştii, cu care parte 
din Iucuşeni au luat moştenirea sa, a lui Dosofteiu, mai mult de un sat decât i să cuvine, şi 
frâţine-său şi nepoţilor surori-sa nu le rămâne nici în giumătate după cum au luat Hudici la 
biserică, şi ceri dreptate. 

Iar Dionisie Hudici au răspuns cum unchiu-său, Dosofteiu Goia, la voroava ce au 
avut pentru facerea schitului, când i-au dat moştenirea sa din Doljeşti, au zis că-i mai tot 
satul a tatului lor, după cum i va da şi scrisori vechi, şi hotarnică şi zapise nooî de 
cumpărături de la neamurile sale, dându-să şi pre sine sângur şi cele ce va avea să fie toate a 
schitului. Dar suru-sa şi frate-său nicidecum, la acea vreme, n-au priimit aş da părţile sale 
din Doljeşti, cum şi Dosofteiu lăsându pe Hudici sângur la cheltuiala bis(e)ricii. Şi el n-au 
venit, ce au pornit cu gâlcevi pe fraţii săi să contenească lucrul bisericii. 

Iar mai în urmă, văzându gâlcevile fraţilor ce s-au pornit dintr-însul asupra 
bis(e)ricii, s-au întorsu Goia la Hudici şi i-au dat alt zapis pentru toată parte sa de moşteniré 
din toate moşiile, pre carele sângur l-au dat de l-au iscălit şi episcopul Romanului, cum şi el, 
asemene, au luat zapis de la Hudici, legându-s(ă) să trăiască înpreună cu răbdaré şi cu bună 
dreptate sporindu şi slujându sfintei biserici. Şi Goia, iarăşi, neîngăduind să s(ă) gătească 
biserica şi de al doile rând, iarăşi cu viclenié s-au dus din Doljăşti la soru-sa şi la frate-său şi 
le-au dat şi lor zapise de danie pe parte sa. Şi, cu sfatul lor, călcându zapisul lui cel cu 
blestăm, s-au dus în Săhăstrie Putnii de s-au călugărit. Şi, în urma lui, viindu cumnatu-său, 
Davidel, şi cu frate-său la Doljăşti, în vreme primăvării, să-l poprească de lucru bisericii, ce 
sfătuire au fost între dânşii cu alţi răzăşi, neamul lor, pentru zavistie ce era între dânşii, nu ştie, 
ce în miezul nopţii s-au trezit cu foc aruncat pe sapa casăi, înpotriva vântului, care, de nu l-ar 
fi deşteptat mila lui Dumnezău, până a nu sparge focul să întré în pod, să topiia cu şapte-8 
suflete. Din caré foc au avut mari pagubă, dar i-au lăsat în sama lui Dumnezău. Şi în urma 
focului, trăgându iar pe Hudici la giudecată în Eş, li s-au pus zi că vie şi Dosofteiu, fratile lor, 
şi aşé să li s(ă) curmé pricina. Şi viind Dosofteiu, şi stând înainte arhierei şi boeri de le-au luat 
sama, i-au hotărât prin carte de giudecată şi cu învoială ca s(ă) stăpânească schitul Doljeştii 
dreaptă parte lui Dosofteiu ce va fi, a triia parte din moştenire părinţască, dovedindu-să că 
iaste dreată afierosiré bisericii, şi Dosoftei să şadă la Săhăstrie undé ş-au ales odihna sa, şi mai 
multă supăraré schitului să nu facă. Cum şi Dionisie de datorie sa şi de altile să nu-l superé. 
Iar zapis(ă) de danie ce-au dat la fraţii săi să nu s(ă) ţié în samă. 

Iar după aceste, din bunăvoia lui Dumnezeu şi agiutoriul a pravoslavnici creştini s-au 
zidit întru acelaşi loc şi măn(ă)stiré de piatră, întru slava şi lauda Sfintei Toiţé. Şi stând Hudici 
cu Ştefan Goia şi cu cumnatul lor, Ursache Davidel, să-şi înpartă moşiile pe 3 fraţi, surorii lor, 
Catrinii, i-au lăsat toată zestrea, cum şi bucatile ce-au rămas părinţăşti, şi i-au dat şi un sat, 
Ilişenii, piste Prut. Iar parte lui Dosoftei Goii danie, schitului i-au dat părţile din Doljeşti şi din 
Tălpălueşti, de la Vasluiu. Cari, socotindu-le că sânt mai mult de un sat, au luat Davidel osăbit 
zapis de la Hudici, că de va eşi măcar a parta parte din Tălpăluiéşti, să fie şi el tovarăş la 
cheltuieli când ar eşi vreo pricină în parte moşiilor lor. Iar lui Ştefan Goia i s-au dat pol sat de 
Petriş şi a triia parte din Iucşeni, la Roman, cari această a triia parte din Iucşeni, mai în urmă, 
luând-o Hudici de la Ştefan Goia cu 2 zapisé de aşăzaré, au schimbat, după cum au arătat 
Dosofteiu Goia. Dar, la acea vreme, eşind Ilişeştii, moşie ce s-au dat lui Davidel, cu pricină, şi 
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trăgând Davidel pe Ştefan la giudecată, şi Ştefan cu cumnatu-său pe Hudici să meargă să 
dizbată moşiia au să facă altă înpărţală, la care, având Ştefan frică de Davidel, au rugat pe 
Hudici să-i dea alt zapis pentru schimbul Iucuşenilor mai cu puţină daré, din cari pricini, 
cercându-şi zapisăli şi moşiile cine cât loc stăpâneşte, s-au găsit înpărţala făcută cu greşală. 
Neavând în mână scrisorile şi neştiind moşiile, că s-au aflat la Ştefan Goia stăpânind cu 
gium(ă)tate de sat de Pietriş şi gium(ă)tate de satu de Bădeşti, şi acea a triia parte de Iucuşeni, 
şi sora lui, Catrina, sat întreg Ilişenii şi câtăva somă de zăstré, iar schitul <loc gol> în Doljăşti, 
şi s-au aflat puţin oarice mai mult de a patra parte. Iar în Tălpăluéşti mai nimică, cari şi 
această puţină parti au cumpărat-o cu cheltuélile şi pagubile ce i-au făcut. Şi scrisorile 
Ilişenilor fiindu prăpădite şi Davidel nevrându a-şi îndrepta moşiia sa, cu scrisorile megieşilor 
s-au lepădat. Şi cu giudecată ceri să ia piste zăstré şi part din moşiile ce să află dezbătute. Şi, 
făcându-se întré dânşii înpărecheré, au făcut dooî-3 rânduri de scrisori şi înpărţele şi tot nu 
s-au odihnit nici o parte, nici alta. Şi eşindu şi înainte dum(i)lorsali veliţilor boeri, şi 
giudecându-s(ă), zice Hudici că aşa au găsit cu cali, de vremé că înpărţala dintăi s-au făcut făr 
dé scrisorile moşiilor, şi moşiile era neştiute, şi să află în parte unui frate loc mai mult, şi la 
altu mai puţinu, şi de moşie de piste Prut, Davidel să lepăda arătând-o cu pricină. Pentru acéia 
au hotărât prin anafora, ce iaste întărită şi cu pecete domnii, că aşé află cu cali şi cu bună 
dreptate să s(ă) rânduiască boeri să meargă dinpreună cu dânşii să le măsoari toate moşiile ce 
au dizbătute şi făr de pricină şi, de iznoavă, să le facă înpărţală, şi aşa să-i odihnească 
rânduindu-i-să şi boerii cu osăbită carte. Cari giudecată, de iase după cum au dat samă Hudici, 
cu dreptate iaste hotărâtă. Dar Goia şi Davidel n-au urmat nici înpărţălilor, nici giudecăţii, şi 
n-au mai venit să ia sfârşit. Şi iarăşi, în urmă, vinindu Dosofteiu Goia la schit şi văzându 
supărările ce trage schitul de fraţii săi, de iznoavă au mai întărit şi cu altă scrisoari daniia sa, 
pe a triia parte din toată moştenirea părinţilor săi, ce i s(ă) cadé din toată parte lui să fie 
schitului. Şi, în câteva rânduri li s-au dat şi soroc să vié să-şi măsoare locurile şi să ia sfărşit, şi 
nici într-un chip n-au urmat. 

Iar acum, găsându Dosofteiu Goia pe Hudici în Iaş, şi aflând că nu sint scrisorile 
lângă dânsul l-a tras la dum(nealui) vel log(o)f(ăt) şi au tăgăduit scrisorili danii sali zicând 
că numai din Doljăşti au dat şi moşie nu iaste a parta parte cum zice Hudici, ce iaste mai 
mult de gium(ă)tate de sat numai parte tătâni-său şi le înneacă moşie, cum şi în Tălpălueşti 
tăgăduéşte că-i mai mult, şi la Pietriş le pune gium(ă)tate de sat mai mult, şi cere la Hudici 
să-i dea o sută şi optuzăci de lei, cu datorie ce sint datori, şi să-i lasă acea a triie parte de 
Iucuşeni ce-au făcut-o schimbu. Iar Hudici au răspunsu că, afară de cheltuiala şi paguba ce 
au tras dispré dânşii, de va priimi Dosofteiu să-i dea scrisoare că parte moştenirii sale, ce au 
dat-o sfintii biserici pentru pomenirea sufletului său şi a părinţilor, acum, piste rânduiala 
sfintei pravilé, o ceri înapoi şi să ia bani şi să-i dea frăţine-său şi cui va fi voia, priimeşti să-i 
plăteasă datorie frăţine-său. Şi să-i dea şi 100 lei să priimeşti, şi încă iartă şi toată chetuiala 
şi paguba ce i-au cursu, numai să s(ă) odihnească călugării schitului de cătră dânşii. 

Şi, nefiind scrisorile aceste de mai sus arătate, şi Ştefan Goia şi nepoţii lor aice ca 
să s(ă) poată cunoaşte toată nedreptate dintré dânşii, şi Dosoftei tăgăduind zisăle lui Hudici, 
nu s-au putut hotărî de aice. Ce, fiind şi ei trăitori acolo la Suceavă, s-au orânduit cu 
giudecata la dum(neata), şi-ţi scriem, văzând carte domnii mele, să aduci pe Dosofteiu Goia 
şi pe fraţii şi nepoţii lor faţă înainte dum(ital)i. Şi, în frica lui Dumnezău, cu amărunt să ei 
sama tuturor scrisorilor şi zisălor jalobililor ce s-au scris mai sus dispre amândooî părţile şi, 
aflând că sânt drepte jalubile ce mai sus au arătat Hudici, şi Goia au tăgăduit înblând iarăşi 
cu viclenii, atunce să urmezi după sfânta pravilă, ca toate cele ce sânt date, afierosité, 
bisericii să să păzască a fi ca un temeiu neclătit. Şi iar, şi după sfânta pravilă, puindu toată 
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moştenire părinţască, atât moşiile, cât şi alte zestruri, de iznoavă să le faci înpărţală cu 
dreptate şi în frica lui Dumnezău odihnindu pe fiéştecari cu dreptate sa ce li să cadea. 

Iar de nu s-ar pute odihni şi aşăza făr dé măsură moşiile, îţi poroncim domnia mea să 
triimiţi un mazil, omu de ispravă, şi cu-n omu al dum(ital)i să meargă înpreună cu dânşii la 
numitili lor moşii ce au înpărţitoari, şi să li măsoaré cu pământul fiind şi ei toţi faţă să facă izvod. 
Şi, aducându-i iarăşi înainte dumitali, să-i înparţi dându-li şi înpărţală la mâna fieştecăruia de 
parte sa. Ca de nu s-ar odihni vreo parte, şi ar mai umbla făr dé dreptate supărând Divanul cu 
mărturie dum(ital)i, să avem ştire. Iar acele înpărţăli răle ce s-au făcut întré dânşii de neodihnă, 
să le ei şi, de or fi odihniţi cu toţii, înainte lor să s(ă) rumpă. Iar de nu s-or odihni acolo, să le faci 
izvod şi cu izvodul dum(ital)i să le triimiţi pecetluite la dum(nealui) vel log(o)f(ăt) ca, viindu ei 
faţă, una să nu s(ă) mistuiască şi, în scurt, cu tot chipul să te sileşti ca să-şi afle fieştecaré 
dreptate sa, ca şi călugării de la schit mai mult să nu s(ă) supere. 

Aşijderea, să mai iai sama şi pentru datorie ce au plătit Hudici pe Ştefan Goia la 
negustorii ce-au fost chizăş, avându zălog moştinirea sa de moşii. Cum şi pentru cheltuiala 
ce s-au făcut şi va face şi acmu cu măsuratul moşiilor. După cum vei afla dum(neata) mai 
cu dreptate să-i socoteşti, şi cui ce a fi de înplinit, să înplineşti hotărându toate pricinile prin 
carte de giudecată ca mai multă jalubă să nu ne vié. 

Aceasta scriem. 
Let 1765 fevr(uarie) 5. 
Pròc(it) vel lòg(o)f(e)t. 

 
<Pe verso-ul filei a doua, scris în aceeaşi vreme>: Carte de giudecată, Hudici cu Dosoftei Goia. 
<Pe verso-ul filei a doua, scris în sec. XIX>: 1765 fev(ruarie) gospod cătră Costandin 
Cogălnicean, isprav(nic) de Suceav(a) pentru parte lui Dosothei Goe de au dat Doljeştilor. 
<Pe verso-ul filei a doua, scris în sec. XX>: N. 110; M(ănăsti)rea Doljeşti, Pach. XXVI, 
Doc. 49. 

 
ASI, Mănăstirea Doljeşti, XXVII/49. Orig., hârtie difolio, cerneală neagră; sigiliu domnesc 
inelar, octogonal, aplicat în cerneală roşie, având în scutul oval capul de bour cu coarnele 
drepte cu o stea cu şase raze între ele, în dextra şi senestra botului soarele şi luna nouă, 
scutul fiind timbrat de o coroană închisă şi având de o parte şi de alta slovele: î-G / A-G / 
v-v / 1764 (Io Grigorie / Alexandru Ghica / voievod / 1764). 
 
____________________ 
1 Omis. 
 
 

20                                                                                                            1765 mai 20 
 

Gavriil mitropolit Moldavii adeverim <m.p.> 
 
† Adecă eu Ştefan, ficiorul Sandului Goia, nepot lui Dumitrache Goia vătaf, 

adeveresc cu această scrisoaré a mea la mâna nepotului Dionisie Hudici er(o)monah şi la 
toţi părinţii călugări de la Schitul Doljeştii, ce iaste în ţinutul Romanului, unde să cinsteşti 
şi să prăznuéşte hramul Sfânta Troiţă, precum să s(ă) ştie că rămâind noi de la părinţi trii 
copii, anume Catrina, şi Dumitrache şi Ştefan, ficiorii Sandului Goia şi Aniţii, fetii lui 
Săvenel. Deci, sora noastră, Catrina, fiind sor(ă) mai maré, s-au măritat după Ion Şeptelici 
căpit(an) şi, murind Şeptelici căpit(an), au luat-o Ursache Davidel post(elnic) şi, murind şi 
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sora noastră, i-au rămas cu Şeptelici dooî fete, şi cu Davidel doi copii. Şi frate-mieu cel mai 
mare, Dumitrache, încă până a nu s(e) călugări, ş-au dat parte sa din moştenirea părinţască 
danie schitului ce să începusă întâi de lemnu la Doljăşti, cum şi după ce s-au călugărit iarăşi 
au întărit cu scrisorile sale toată moştenire ce i să cădea părinţască, cum arată în scrisorile 
sale ce au dat la mâna nepotului nostru, Dionisie Hudici, şi a părinţilor călugări de acolo. 

Şi rădicăndu-mă eu în vârstă şi vrând a ne înpărţi moşiile pe trii fraţi, adecă 
cumnatul nostru, Ursache Davidel, şi frate-mieu, Dumitrache, ce să numeşte din călugării 
Dosofteiu, şi înpreună şi cu mine, Ştefan Goia, atuncea am fost dat parte frăţine-mieu, lui 
Dosofteiu, părţile de moşie din hotarul Doljeştilor unde iaste schitul, socotindu-le a fi mai 
mult de giumătate de sat, şi părţile din Tălpălueşti, la Vaslui, caré şi acele s-au socotit de 
noi a fi mai mult de a patra parte de sat. Dar scrisorile acestor părţi de moşie de Doljeşti şi 
de Tălpălueşti n-au fost la noi să le dăm, de caré înpărţală şi atuncea au fost multă pricină 
între noi. Dar, răspunzându nepotul nostru, Hudici, că de vor eşi măcar şi trii părţi de sat, să 
va mulţămi. Şi fiind cumnatul meu, Ursache Davidel, în prepus, au zis cum că ştie că iaste 
moşie în Doljăşti şi în Tăplălueşti mai mult de un satu şi au luat de la Hudici osăbită 
scrisoari la mâna sa ca de ar eşi Tălpălueştii giumătate de sat, sau şi până la a patra parte, 
atuncea să fie Hudici dator a sta înpreună la cheltuiali pentru dezbătutul moşiilor. Şi, făr(ă) 
zăbavă, tâmplându-să de-au eşit cu pricină moşie de piste Prut ce luasă cumnatul meu, şi el 
nevrând a sta la dezbătutul moşii să-şi îndrepteză hotarul cu stăpânire(a) moşilor şi 
părinţilor noştri şi cu scrisorile răzăşilor, şi silindu-s(e) a întra în părţile mele şi a schitului. 
Pentru acéia, am silit şi pe nepotul nostru de-au venit la Iaşi, din caré pricină am făcut între 
noi în multe chipuri înpărţăle şi cându unul nu ne odihniem, când altul. 

Şi nepotul nostru, Hudici, încă au prins a răspunde că are şi el strâmbătate, că unde 
am socotit că dăm schitului mai mult de un satu şi de cum era mulţămit să fi eşit şi trii părţi 
de sat, n-au eşit moşie în Doljeşti şi în Tălpălueşti, după ce-au luat scrisorile, nici în 
giumătate de trii părţi de sat după cum i-am arătat noi parte. Şi eşind cu toţii la giudecata 
prin anafora că, de vréme că moşiile n-au fost ştiute, nici scrisorile n-au fost la înpărţaré, au 
găsit cu cale şi cu dreptate să s(ă) măsoari moşiile fălceşti sau cu pământul şi apoi să s(ă) 
împartă în trii părţi pe trii fraţi. Şi câtă moşie i-a lipsi, de nu va agiungé schitului din hotarul 
Doljeştilor ca s(ă) cuprindă a trie parte, parte lui Dosofteiu Goia, atuncea să s(ă) înplinească 
acea lipsă dintr-alte moşii ce ar fi mai aproape de schitu. 

Şi iarăş trecând câtăva vréme şi eu, cu cumnatul mieu, nemai adunându-ni să s(ă) 
măsoari moşiilé, nici viind la aşăzaré după cărţile domneşti, şi soroacile ce ni s(e) triimetea 
de cătră părinţii schitului să ne adunăm să ia sfârşit şi odihnă schitul, cum şi noi, iată s-au 
tâmplat acum, fiind nepotul nostru în Iaşi, şi noi amândoi fraţii iarăşi aflându-ne la Iaşi, 
ne-au tras la giudecată ca s(ă) ia hotărâre. Deci noi, la ce de pe urmă nepriimindu gâlceavă 
şi mai vârtos, cunoscând că moşie au eşit mult mai puţin decât am avut tocmală de am dat 
schitului la acea vreme, pentru acéia am stătut la pacé şi la învoială şi întru acest chip, cu a 
mea bună voe, şi înpreună cu frate-mieu, Dosofteiu, înnainte a oameni de cinste, ne-am 
priimit că nu ne mai luptăm cu sfânta biserică, căci stând la socoteală şi dovadă pentru 
moşie Doljeştilor şi scoţând dovezi, ne-am încredinţat şi noi că cu adevărat iaste puţin 
lucru, mai mult de a patra parte de moşie, părţile tătâni-mieu în Doljeşti. Şi, văzând această 
încredinţaré, şi socotind şi pomenire noastră, şi cheltuiala şi supărarea ce-am dat cu toţi 
fraţii până acum, de a noastră bună voe ne-am umilit la suflet şi am plecat la pace şi 
ertăciune, şi din tot sufletul mieu am dat sfintei mănăstioari toate aceste părţi a tatului 
nostru de moşie din hotarul Doljeştilor ce iaste înpregiurul mănăstioarii. Şi am dat 
mănăstirii şi a trie parte de satul Iucşenii, ce iaste iarăşi la ţinutul Romanului, caré măcar că 
întâi o dedesăm cu zapis de schimbătură, de-au schimbat-o nepotul nostru Dionisie Hudici 
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cu Mănăstirea Bis(e)ricanii şi cu Mănăstirea Săcul, luându-şi schitul Doljeştii de la 
Bisericani satul Leţcanii ce iaste alăturea, pe din sus de Doljeşti. Dar, tâmplăndu-s(e) de-au 
eşit lipsă moşiilé parte ce s(e) făcuse din moşii, iar acum la aşăzarea şi învoiala aceasta au 
rămas şi Iucşenii de i-am dat dreaptă parte ce să cădea frăţine-mieu, lui Dosofteiu, cari şi cu 
a mea voe am dat să fie sfintei măn(ă)stioari moşie ca şi Doljeştii. 

Deci, de acum înainte să fie sfintei mănăstiri Doljeştii şi de la mine, Ştefan Goia, 
danie şi întărită înpărţală şi vecinică aşăzaré pe toate aceste părţi de moşie din hotarul 
Doljeştilor, cum şi această a trie parte de Iucşeni, moşie stătătoari cu tot venitul în véci 
după cum iaste drept dată danie şi de frate-mieu, monah Dosofteiu, aşé să fie de astăzi 
înainte şi de la mine sfintei măn(ă)stiri pentru pomenire sufletelor noastré şi a părinţilor şi a 
tot neamul nostru. Şi după zapisul mieu acesta să-şi facă mănăstire şi ispisoc de întăritură şi 
să-ş(i) hotărască moşiilé cu pace. 

Însă într-alte silişti ce mai avem moşie ce iaste iarăşi parte părinţilor noştri, părinţii 
călugări de la schit nici o triabă de amestecari să nu mai aibă a ceri parte frăţine-meu, lui 
Dosofteiu, ce eu cu nepoţii mei, ficiorii surori-mea, Catrinii, după sfânta pravilă, puindu-le 
toate la mijloc, ne vom înpărţi după cum ne va alége dreptate sfintelor pravile. Iar părinţii 
călugări mai multă amestecari a mai cere altă moşteniré pentru frate-mieu, Dosofteiu, 
volnici să nu fie. Ce cu acea a trie parte de Iucşeni, ce-au făcut-o schimbu cu Leţcanii, şi cu 
părţile din Doljeşti, mult-puţin ce să află, de acum să fie mulţămiţi cu toţii. 

Şi scrisori ce am avut între noi de schimbătură şi împărţăle toate le-am rupt şi 
le-am lepădat şi făcându-să între noi ertaré, pace şi dragoste, ne-am dat şi scrisori unii la 
mâna altuia, cum mai sus scrie. Iar de s-ar întâmpla a mai scorni vreunii din noi să 
smintească tocmala şi danie aceasta, şi ar vrea să facă vreo supărari cândva schitului pentru 
aşăzarea aceasta, ori eu ori alţii, unii ca acie să fie ruşinaţi şi nici la o giudecată să nu li s(ă) 
dea ascultari fiindcă multă cheltuială şi supărare, făr(ă) dreptate, am făcut cu toţii 
mănăstirii, care toate nepotul nostru le-au priimit şi le-au ertatu. 

Şi pentru mai adevărată încredinţaré ne-am iscălit şi noi cu mânule noastre şi ne-am 
rugatu şi preosfinţii sale părintelui mitropolitului al ţării de-au întărit arhieariasca sa iscălitură şi 
am dat-o iarăşi însumi noi de-au iscălit şi boerii cei mari şi mici caré s-au tâmplat. 

L(ea)t 1765 mai 20. 
Ştefan Goe, cu voe mea m-am priimitu <m.p.>. 
Dosotheiu Goe monah am fost faţă şi cu voe noastră au fostu <m.p.>. 
...1. 
(Ştefan) Ruset vel log(o)f(ă)t <m.p.>. 
I[anache] Costandachi vel vor(ic) <m.p.>. 
Vas[ile]Ruset hat(man) <m.p.>. 
Vasili Razu hat(man) martur <m.p.>. 
Darii Donici pah(arnic) martur <m.p.>. 
Misail arhimandrit m-am tâmplat şi am pus pecete <m.p.>2. 
Dimitrie ot vist(ierie) martur <m.p.>. 
Gheorghi pit(ar) martur <m.p.>. 
Tănasă Gosan log(o)f(ă)t ot vist(ierie) mart(or) <m.p.>. 
Simion Corui biv căpit(an) za dărăbani mart(or) <m.p.>. 
Şt(e)f(an) Herciciu (?) ot vist(ierie) mart(or) <m.p.>. 
Con[stantin] Negrea mart(or) <m.p.> 
Antohi Carpu diiac za Devan am scris cu zisa dum(nealu)i Ştefan Goia, fiindu toţi 

faţă <m.p.>. 
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<Pe verso-ul filei a doua, scris în aceeaşi vreme>: Pentru Doljeşti. 
<Pe verso-ul filei a doua, scris în sec. XIX>: Danie lui Ştefan Goe. 1765/7273 mai 20. 
 
ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 95-96 (condică de doc. originale ale Mănăstirii Doljeşti, 
referitoare la moşia Doljeşti, ţinutul Romanului). Orig., hârtie difolio, cerneală neagră; 
sigiliu inelar, octogonal, aplicat în cerneală neagră, având în câmp, pe patru rânduri, 
inscripţia: MISAIL / ARHIMA / NDRIT / MBSR (Misail arhimandritul Mănăstirii 
Bisericani). Pe verso-ul filei întâi, ştampila Direcţiunii Generale a Arhivelor Statului. 
 
____________________ 
1 Două iscălituri greceşti autografe, indescifrabile. 
2 Sigiliu inelar. 
 
 

21                                                                                                            1765 mai 20 
 

Gavriil mitropolit Moldavii adeverim <m.p.> 
 
† Adecă eu, Ştefan Goia, ficiorul Sandului Goia din Doljeşti, încredinţăz cu această 

adevărată scrisoare a mea la mâna nepotului mieu, ier(o)monah Dionisie Hudici, şi a 
părinţilor călugări de la schitul Doljeştii ce iaste hramul Sfânta Troiţă, precum să s(ă) ştie că 
fiind întré noi multă pricină şi gâlceavă pentru înpărţala frăţască cu nepotul nostru Dionisie şi 
cu părinţii schitului pentru parte de moşie a frăţine-mieu, Dosofteiu Goia, ce iaste dată danie 
sfântului schit, şi după toate altile ce-au fost întré noi, acum stând la aşăzaré şi pace, pentru 
acéia dar, nepotul mieu, Dionisie Hudici, văzând plecare mea şi a frăţine-mieu că am venit la 
adevăr şi am cunoscut greşala, supărare cheltuialelor ce s-au pricinuit di noi în multe rânduri, 
iar acum văzând umelinţa inimii noastre şi făcându pace şi cerându-ne ertăciune, ne-am ertat 
şi ne-am înpăcat cum pre largu arată alt zapis al nostru ce am dat la schit, iscălit de 
preosfinţiia sa părintele mitropolitul şi de boeri. La care, şi sfinţiia sa văzându-mă la cé stare 
de neaşăzaré mă aflu, umplându-să la inimă de umelinţă, ştiindu-ne şi vârsta cum am rămas 
de părinţi şi am umblat prin streini, mult ne-au cercetat cu dojană părintească şi ca un frate de 
vârstă mai bătrân. Pentru acéia, silind şi pe frate-mieu, Dosofteiu, de mi-au dat agiutor ce i 
s-au căzut pentru datorie lui cea cătră frate şi neputinţa mea, şi cu dragoste frăţine-meu s-au 
îndemnat şi sfinţiia sa şi mi-au dăruit zapisăle ce am avut de datorie de <loc gol> lei ce i-am 
fost drept dator, cu care bani m-au fost plătit de la datorie lui Iacob jâdovul fiind chizăş de 
mine avându parte moşiilor, moştenire mea, zălog la sfinţiia sa. Şi vrându eu, cu agiutoriul lui 
Dumnezău şi blagoslovenie lor, să mă însor şi, afară de aceasta datorie de mai sus arătată, 
făcându milă cu mine mi-au mai dat cincizăci de lei bani gata, acmu, în mâinile mele, agiutori 
la căsătorie mea, caré s-au făcut piste tot bani daţi <loc gol>. Şi încă mi-au mai dăruit doi boi 
tineri, şi o vacă şi o iapă, însă de mă voi însura. 

Pentru acéia dar, după învoiala şi aşăzarea ce am făcut, şi după mila şi dragoste ce 
ş-au arătat cătră mini, caré n-am socotit, nici am tras nădejde, atâta de cătră mănăstiré, cât şi 
de către frate-mieu. Dar pentru pomenire lor şi a noastră s-au îndemnat a mă agiuta 
amândoi să mă întemeéz. Drept acéia şi eu m-am socotit cu tocmală şi învoială şi am dat 
această scrisoaré a mea la sfânta mănăstiré după cum mai gios arată: de mă voi însura şi voi 
avea feciori şi nepoţi, toată parte moşiilor mele şi toată moştenirea vor stăpâni ficiorii şi 
nepoţii după rânduiala şi dreptate, iar de nu mă voi însura, sau de nu voi avea roadă ficiori 
din mine, atuncea eu sau soţul mieu vom stăpâni până la moarte. Iar după moarte, moşiile 
să rămâé iarăşi date supt stăpănire mănăstioarii şi parte noastră cum sânt date şi părţile 
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frăţine-mieu. Iar cât om trăi eu sau fii şi nepoţii mei volnici a vindé sau a schinba cu 
meşterşug sau a da danie într-altă parte afară de la mănăstire care iaste făcută pe moşiile 
cele strămoşăşti a noastre nimé volnici să nu fie. Ce a să hrăni din neam în neam eu şi 
sămânţa ce mi-o da Dumnezău volnici să fie ca pe dreaptă moştenirea mea. Iar a le înstreina 
de la dânşii sau de la mănăstiré la neam streinu stricând pomenirea părinţască şi mistuindu 
facerea de bine ce am avut la neputinţa mea de la fratele şi nepotul mieu, nimé să nu fie 
volnici ce, cât or pute şi le va dărui Dumnezău har şi puteré, de această mănăstiré să ne 
ţinem a o agiuta noi pe mănăstiré ca nişte ctitori adevăraţi şi mănăstirea pe noi cu rugă 
pentru sufletile noastri şi a părinţilor noştri. Iar caré n-ar urma dieţii şi rânduélii mele 
aceştie adevărate, unul ca acela să fie blestemat şi nepricopsit în toată viaţa sa, cum şi cel ce 
s-ar sili cu vreo strâmbătate a strămuta moştenire mea din rânduiala ce mai sus de a mea 
voe am rânduit şi sfinţii îngerii lui Dumnezău să-i fie în toate zilile vieţii lui gonindu-l şi 
dosândindu-l. Şi de ar eşi la vro giudecată, să nu li s(ă) dea ascultaré. 

Şi pentru mai adevărata încredinţaré, ne-am iscălit şi noi cu mânule noastre. Şi ne-am 
rugat şi preosfinţii sale, părintelui mitropolitului ţării, de-au întărit cu arhiéreasca sa iscălitură, 
ş-am dat-o iarăşi, însumi noi, de-au iscălit şi boerii cei mari şi mici carii s-au întâmplat. 

L(ea)t 1765 mai 20. 
Ştefan Goe cu voia mea m-am priimit <m.p.>. 
Dosotheiu Goe monah <m.p.>. 
...1. 
Misail arhimandrit m-am tâmplat şi am pus pecete <m.p.>2. 
(Ştefan) Ruset vel log(o)f(ă)t <m.p.>. 
I[anache] Costandachi vel vor(ic) <m.p.>. 
Vasili Ruset hat(man) <m.p.>. 
Vasili Razu hat(man) martur <m.p.>. 
Darii Donici pah(arnic) martur <m.p.>. 
Gheorghi pit(ar) martur <m.p.>. 
Dimitrie ot vist(ierie) mart(or) <m.p.>. 
Tănasi Gosan log(o)f(ă)t ot vist(ierie) martur <m.p.>. 
Simion Corui biv căp(i)t(an) za dărăbani <m.p.>. 
Şt(e)f(an) Herciciu (?) ot vist(ierie) mart(or) <m.p.>. 
Con[stantin] Negrea mart(or) <m.p.>. 
Antohi Carp diiac za Devan am scris cu zisa dum(nealu)i Ştefan Goia, fiindu toţi 

faţă <m.p.>. 
 
<Pe verso-ul filei a doua, scris în aceeaşi vreme>: Diiata unchiu-mieu Ştefan Goe pentru 
rânduiala sa. 
<Pe verso-ul filei a doua, scris în sec. XIX>: 1765 mai 20. 
 
ASI, Manuscrise, nr. 648, f. 97-98 (condică de doc. originale ale Mănăstirii Doljeşti, 
referitoare la moşia Doljeşti, ţinutul Romanului). Orig., hârtie difolio, cerneală neagră; 
sigiliu inelar, octogonal, aplicat în cerneală neagră, având în câmp, pe patru rânduri, 
inscripţia: MISAIL / ARHIMA / NDRIT / MBSR (Misail arhimandritul Mănăstirii 
Bisericani). Pe verso-ul filei întâi, ştampila Direcţiunii Generale a Arhivelor Statului. 
 
____________________ 
1 Două iscălituri greceşti autografe, indescifrabile. 
2 Sigiliu inelar. 
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22                                                                                                 1765 (7273) mai 29 
 

Ştefan Goe adevereşte că după tocmeala ce a făcut cu schitul Doljeşti, toate 
scrisorile şi împărţelile făcute înainte s-au rupt, însă zapisul de schimb de la Dionisie şi o 
înpărţeală ce au făcut între ei negăsindu-o, să rămâe fără valoare când s-ar găsi. 

 
† Eu, Ştefan Goe, adeverescu cu această încredinţare a me la mâna părinţilor 

călugări de la schitul Doljeştilor, preum să s(ă) ştie că după învoiaare şi aşezare ce-am făcut 
cu sfântul schit, după cum arată scrisorile ce ne-am dat, alte scrisori şi împărţeli ce-au fost 
şi la o parti şi la alta s-au rumptu. Iar zapisul schimbului ce am de la părintili Dionisii, cum 
şi o înpărţală ce-am făcut-o între noi, dec(hemvri)i 18, nu s-au întâmplat la mine să li 
rumpemu. Ce i-am dat această scrisoaré, când voi veni la Eşu sau la Doljeşti, să le aducu să 
s(ă) rumpă şi să-m(i) eu scrisoare aceasta să o rumpu. 

Însă, pentru înpărţala aşe ştiu c-au rămas la cumnatul meu, Ursachi Davidel, 
împreună cu a lui care de s-ar mistui să nu să afle. Cându v-ar eşi să nu să ţie în samă căci 
noi ne-am aşezat şi ne-am învoit frăţeşte şi sufleteşte, după cum pre largu arată scrisorile ce 
sântu întăriti cu iscăliturili arhiereilor şi a boérilor. 

Şi pentru credinţă m-am iscălit eu şi cine s-au întâmplat. 
L(ea)t 7273 <1765> mai 29. 
Ştefan Goe <m.p.>. 
Dosofteiu Goe monah am scris fiindu frati-meu faţă <m.p.>. 
Misail arhimandrit m-am tâmplat la toate aşezările lor şi am pus şi pecete <m.p.>1. 

 
<Pe verso-ul filei a doua, scris în aceeaşi vreme de mai multe mâini >: Doljeşti. De la Ştefan 
Goe pentru neşti scrisori ce s-au rupt şi, mai fiind scrisori, iarăş să s(ă) rumpă. Iar după 
vremi de vor eşi, să nu să ţie în samă. 7273 mai 23. Iscal, Misail arhimandrit i alţii. N. 113. 

 
ASI, Mănăstirea Doljeşti, XXVII/50. Orig., hârtie difolio, cerneală neagră; sigiliu inelar, 
octogonal, aplicat în cerneală neagră, având în câmp, pe patru rânduri, inscripţia: 
MISAIL / ARHIMA / NDRIT / MBSR (Misail arhimandritul Mănăstirii Bisericani). 
 
____________________ 
1 Sigiliu inelar. 
 
 

23                                                                                                    1766 ianuarie 27 
 

Adecă eu, Ştefan Goe, adeverim cu acest zapis al meu la mâna cinstit părintelui meu, 
sfinţii sali Deonisii Hudici, ce-mi esti nepot de văr primar, precum să s(ă) ştii că rămâind eu 
copil mic de părinţi şi crescut cu nădejdi streine făgăduite şi, când m-am trezit în vârstă, am 
rămas om prost şi mujic de toată cinste ce mi s(ă) cade ca unui ficior de mazil, rămâind orbu, 
făr de carti. Şi, având pe sfinţie sa ca pe un frate mai mare şi părinte, şi pe moşi(i)le părinteşti 
zidindu-s(ă) măn(ă)stir(e) întru pomenire frăţini-meu, şi a părinţilor, şi moşilor noştri de 
silinţa sfinţii sale şi altor fericiţi ctitor(i), în multe rânduri m-au silit cu a sa cheltuială să-m(i) 
învăţ carti şi încă să-m(i) de şi plată pentru binile ce vre să-m(i) facă vieţii şi pricopselii mele 
şi găsindu-mi şi lucru cinstit şi de folos şi eu necunoscând aceia ce-m(i) este de folos nu l-am 
ascultat niciodată păr am rămas în vârst(ă) de dăjnăduire. Pentru acei, ca un părinte ci l-au 
durut inima pentru pro(a)st(a) me star(e) iar(ă)şi n-au continit a mă lăsa în nesimţita me 
socoteală, conoscând că aceasta îm(i) vini mie din leni şi din nesilinţă. Iar fir(e) me poate 
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să-mi crească cum pofteşti inima sa ce părintiască, însă silindu-m(ă) şi ascultându-i învăţătura. 
Şi n-au contenit dragosti ce ave a faci cu mini, m-au întrebat câţ(i) bani i-oi cer(i) să-m(i) de 
întru în un an să-l slujesc or(i) la ce m-ar puni. Iar eu i-am cerut numai ca să-m(i) 
chivernisască viaţa. Iar sfinţie sa m-au silit cu câţi bani m-or mulţămi întru în an, slujindu-li zi 
şi no(a)pte, cu toată silinţa făr(ă) de leni. Deci eu i-am cerut să-m(i) de 50 lei întru an. Şi 
auzind cuvântu meu cu ce m(ă) mulţămesc, iar sfinţie sa mi-au făgădit nu 50 lei, ci şes(ă)zeci 
lei să priimeşte să-m(i) de simbrie, şi ciobote, şi cămeşi, şi mâncari şi dascăl cu a sa cheltuială 
să stau un an di zili cu silinţă să învăţ carti şi scrisori buni, curati, după pofta inimii sale, 
având nădejde simţirii mele că de m(ă) voi sili, întru an de zile voi eşi cu învăţătură şi 
procopsală mai mult decât mulţi. Şi, cunoscând eu că cu adevărat că inima sa este curată 
asupra me şi învăţăturile sale toate au fost bune şi eu nu l-am cunoscut, fiind orbit întru 
cunoştinţa me, poftind mai mult cele desfrânate decât celi de folos cinsti mele. 

Pentru aceia, priimindu-m(i) eu sfatul lui, acestuie, şi neputându-i mulţămi cu alte, 
i-am sărutat mânule mulţămind Sfântului Dumn(e)zău, şi îndat(ă) m-am rugat dându-i această 
scrisoare a me de adev(ă)rată plecare spre învăţ(ă)tura trupului şi a sufletului, adeverind că cu 
toată silinţa simţării meli mă voi chinui întru an de zile încheet la învăţătura cărţii şi a 
scris(u)lui şi pentru ca s(ă) aib în frică să m(ă) silesc, pus-am şi eu făgăduinţă înainte lui 
Dumnezău ca s(ă) răbd. Nesilindu-m(ă) şi neascultând, să priimesc şi pedepsă cu certare după 
cum va socoti părintele meu ca s(ă) mă ruşinez şi cu certare de supunere pentru folosul meu. 
Iar eu de nu m-aş ruşina, nici m-aş înfricoşa cu acest(e) pedepsă de folosul meu şi m-aş duci 
sau aş fugi, nesilindu-m(ă) a învăţa carte şi a scrii bini dup(ă) pofta sa, atunce să fiu eu sfinţii 
sale şi frăţini-meu, la toată măn(ă)stire ca un protivnic şi urât, ca un vrăjmaş diavol. Şi parte 
de moşie me ce-m est(e) moştenir(e) părintească să fie dată şi afi(e)rosită sfinti măn(ă)stiri 
pentru frica şi înfruntar(e) me. Îns(ă) în viaţa me, atâta, să fiu volnic să-m(i) eu vinit(ul) ce am 
pe moşii, să m(ă) chivernisăsc ca un prost neascultător de folosul meu şi cinste(a) neamului 
meu. Iar a vinde sau a le schimba să nu fiu volnic. Ce măn(ă)stirii părinţeşti să rămâe, cum 
este şi parte frăţini-meu. Ce cu voe me şi făr de voe me, pentru neascultare me, să priimască 
sfântul Dumn(e)zău pentru sufletul meu şi a părinţilor mei. Şi, or(i) la ce giudecată a merge să 
clevetesc ca un om nesilitor trudii, pentru nerăbdare(a) certării silinţii folosului meu au pentru 
moşie, să nu mi s(ă) ţină în samă. Iar silindu-m(ă) cu carte şi s(ă) învăţ a scrii bini, atunci 
să-m(i) de părintele acesşti şis(ă)zeci de lei bani gata, încă şi altele ce mai am făgăduite, ca un 
părinte ce m-au iubit şi m(ă) iubeşti. 

Dup(ă) cum mi-au dat şi sfinţie sa mie scrisori, ca învăţând cele ce doreşte inima sa, 
nu să-m(i) ia, ce voeşte să-m(i) dea dup(ă) scrisori ce mi-a dat. Şi eu încă învâţind dup(ă) 
dorire sa, datur să fiu a faci o condică de scrisorile măn(ă)stirii, întru putenire me. 

Şi pentru mai mare credinţa, iscălind cu mâna me m-am rugat de au iscălit şi alţii ce 
s-au întâmplat. 

L(ea)t 1766 ghen(arie) 27. 
Ermonah Sarafim am scris şi am cunoscut că voeşti părintele Dionisii a face 

această pomană <m.p.>. 
Ermonah Dionisie Hudici de a me bună voe aşe am voit pentru sufletul meu şi a 

părinţilor mei şi voesc înainte lui Dumn(e)zău <m.p.>. 
Theofan monah martur iscăliturilor <de> mai sus <m.p.>. 
 

<Pe verso-ul filei a doua, scris în aceeaşi vreme>: Zapis pentru Ştefan Goe după datorie me. 
<Pe verso-ul filei a doua, scris în sec. XX>: M-rea Doljeşti, Pach. XXVI, Doc. 51. 

 
ASI, Mănăstirea Doljeşti, XXVII/51. Orig., hârtie difolio, cerneală neagră. 
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24                                                                                                   1769 decembrie 8 
 

Eu, Ştefan Goia, încredinţăz cu scrisoare me că piste şesăsprezăci lei ce m-au plătit 
la arhimandritul fiind chizăş, acmu având iar nevoe, ca la un părinte şi frate năzuind cu 
rugăminte, arătându-m(i) greul, nu m-au lăsat şi mi-au dat şi acmu 10 lei, adică zăci lei, 
făgăduind că în primăvară oi face cum oi pute şi oi plăti. 

Iar de n-oi ave purtare de grijă să viu să mă plătesc şi să mă şi socotesc de cele mai 
vechi ce sânt lăsate şi nerăfuite, ca să s(ă) pue în scrisoare ce are de la mine, atunci cu om 
domnesc să trimită să împlinéscu banii cu dobânda lor, din zeci doisprăzeci, şi să mă 
aduc(ă) şi pe mine să s(ă) închei şi răfuiala care stă de trii ani. 

Şi pentru credinţa am iscălit cu mâna mea. 
1769 dec(hemvrie) 8. 
Ştefan Goe <m.p.>. 
Necolai Carp am scris fiind faţă. 
 

 
<Pe verso-ul filei a doua, scris în aceeaşi vreme>: Zapis(ul) lui Ştefan Goe pentru bani. 
1769/7277 dechem(vrie) 8. 
<Pe verso-ul filei a doua, scris în sec. XX>: 1769 decembrie 8; M-rea Doljeşti, pach. 7. 

 
ASI, Mănăstirea Doljeşti, VII/41. Orig., hârtie difolio, cerneală neagră. 

 
 

Unpublished documents of the Goia family (I). 
Sandu Goia’s lineage 

 
Abstract 
 
The Goia family is old in Moldavia, being documented in the second half of the 16th 
century. Its first representatives were part of the political elite of the country, they became 
rich and integrated into the solidarity network of the great nobility of the time. After one of 
them took part in the murder of the ruler Gaşpar Graţiani (1620), the family began to 
decline in the social hierarchy, by being removed from public office and by the 
uncontrolled sharing of wealth among descendants. At the beginning of the 18th century, 
several branches of the family had been separated from the common trunk of the family 
tree, living in the Roman and Suceava counties. The collection of documents from the 
Doljeşti Monastery, the foundation of one of the descendants, is by far the main source of 
information for researching the history of this lineage. The present study is a first step in 
this research and represents the biographical and prosopographical reconstruction of the 
members of the branch of Sandu Goia (son of the vassal Dumitrache Goia and Aniţa Tăutu) 
and his children: Catrina, Dumitrache (monk Dosoftei) and Ştefan. This historical 
reconstruction is based on the 24 unique documents published in full in the Appendix.  
 
Keywords: Goia family; Doljesti Monastery; genealogy; prosopography; Moldova; 
18th century. 
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