MONAH ALEXIE COJOCARU
INVENTARUL DE ODOARE
ŞI OBIECTE ALE MĂNĂSTIRII PUTNA (1796)
La 30 august 1796, după moartea egumenului Ignatie Ezerschi1, obştea
Mănăstirii Putna a primit un nou stareţ, pe vrednicul ieromonah Paisie Ioanovici2,
crescut şi format în sânul ei. În toamna aceluiaşi an, la 26 noiembrie 1796,
arhimandritul Isaia Baloşescu, delegat al Consistoriului, a asistat, în calitate de
asesor, la întocmirea şi preluarea inventarului mănăstirii, pe care l-a semnat şi
sigilat. Inventarul „odoarălor, vaselor, veşmintelor, cărţilor şi tot feliul de lucruri şi
ornate besericeşti”, precum şi inventarul anexelor mănăstirii – ambele scrise spre
sfârşitul anului 1796 – se păstrează în arhiva Mănăstirii Putna.
Manuscrisul (37,5 x 23 cm) are copertele verzi, cartonate, uşor deteriorate;
pe prima copertă există o etichetă lipită (17,4 x 16,1 cm), a cărei margine inferioară
se desfăşoară descendent, în forma unei palmete. Cotorul (2,4 cm) este din piele
maro, parţial ruptă la extremităţi. Iniţial, coperţile erau prevăzute cu şnururi de
piele pe margine, de aceeaşi culoare, din care, astăzi, a mai rămas doar unul, lung
de 17 cm, situat tot pe prima copertă, pe marginea dreaptă, sus3.
Pe prima pagină, nenumerotată, sus, cu creion roşu, este scrisă cifra
„XLII”, probabil, vechiul număr de inventar.
Manuscrisul are 83 de file, dintre care prima şi ultima nescrise, paginarea
începând cu fila a doua. Hârtia are 6 tipuri de filigrane, fiecare filă având filigran
propriu: a) „P N”; b) „FREIWALD”; c) „W E”; d) „WURSHER”; e) „I Z M”; f)
două chei; g) o acvilă4. Hârtia este uşor zgrunţuroasă, de foarte bună calitate; se
observă că filele purtătoare ale filigranelor de tip b) şi c) sunt, sensibil, mai groase
şi au o culoare mai deschisă. Cerneala este de culoare maro închis, cu diferite
nuanţe, în funcţie de grosimea hârtiei.
Textul este scris în limba română, cu un lexic arhaizant şi într-o grafie de
excepţie5. Numărul rândurilor variază pe pagină între 28 şi 33; se pot observa urme

1
Stareţ al Putnei, între ianuarie 1785 şi 21 iulie 1796, conform Pomelnicului mănăstirii din
anul 1757, p. 216.
2
Născut la 20 septembrie 1755, la Suceava, fiul diaconului Ioan. La vârsta de 10 ani intră în
Mănăstirea Putna. La 13 ani, este tuns în monahism (26 martie 1768). Peste alţi trei ani de ascultare şi
nevoinţe monahale, la 15 august 1771, a fost hirotonit ierodiacon, iar la 6 august 1776, ieromonah.
3
V. Fig. 1.
4
V. anexa de la sfârşitul textului.
5
V. Fig. 2.

„Analele Putnei”, II, 2006, 1–2, p. 5–98.
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de linii trasate cu creionul, situate la o distanţă de aproximativ 0,7 cm unele de
altele, între care este scris textul.
Paginile sunt împărţite în coloane, între 4 şi 8 pe pagină, având o lăţime
variabilă, între 1 şi 13 cm6.
STRUCTURA INVENTARULUI
A
Paginile 1–141 conţin un inventar al obiectelor care ţin de sfera liturgică.
Sigiliul, aplicat la sfârşit, este rotund, din ceară roşie, având un diametru de 3,5 cm.
Sub sigiliu există o însemnare, purtând data de 22 decembrie 1819 şi semnăturile a
doi „asesori conzistoriceşti” din Cernăuţi, Simeon Androhovici şi Manasie
Dracinschi7.
Paginile 142–144 conţin un adaos asupra ornatelor, făcut în anii 1820–1821
şi 1821–1822.
B
Paginile 147–160 conţin inventarul gospodăriei. Acesta este semnat de
arhimandritul Isaia Baloşescu şi de egumenul mănăstirii, Paisie Ioanovici. Lângă
semnături sunt două sigilii rotunde, tot în ceară roşie, primul (cu diametrul de 3,4
cm) însoţind semnătura arhimandritului, iar al doilea, pe cea a egumenului. Primul
sigiliu este al Consistoriului din Cernăuţi, iar al doilea, este al Mănăstirii Putna.
Sub semnătura părintelui Paisie, se poate citi o a treia semnătură, „Calistrat
Grigorovici, namisnic”. Spre marginea de jos a paginii, mai este o însemnare care
aparţine celor doi asesori amintiţi8.
Pe ultima pagină scrisă (p. 161) este un text în limba germană, semnat de
„Genadie Platenki, archimandrit et igumen”, „German Jakowitz” şi alţii9.

6

V. Fig. 3.
V. Fig. 4.
8
V. Fig. 5.
9
V. Fig. 6.
7
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[p. 1]
INVENTARIUM
Asupra odoarălor, vaselor, veşmintelor, cărţilor şi tot feliul de lucruri şi
ornate besericeşti a Sfintei Mănăstiri Putnii, înpreună cu căteva care sănt de la
mănăstirile cele rădicate10. Făptura, zidirele, ctitorie aceştii mănăstiri şi mărime ei
iaste arătată în Inventarium cel vechi, din anul 1783, octomvrie, în 23. La care,
fiindcă nici o înnoire sau schimbare sau zidire de iznoavă, nici la beserica, nici la
chilii, de atunce pără acmu, nimică nu s-au făcut, pentru aceia, întrucăt să atinge de
aceste, pănă cănd va fi milostivirea ca să să prefacă cele cu totul strecate şi să să
reperuiască, pănă atunce, slujaşte acel pomenit vechi Inventarium.
Icoanile cele din lăuntrul ei
1.1 Catapeteazma care, la anul 1773, cu cheltuială mănăstirii, cu agiutoriul
răposatului întru fericire, Iacov mitropolit, iaste de iznoav iscusit făcută, înnaltă de
5 stănjăn, 10 ţoluri, iar în lărgime de 3 stănjăn, 5 şuhuri şi 5 ţoluri. Făptura ei iaste
cu icoanile cele obicinuite a catapetezmilor, adecă: 1tăi, cele 4 icoane mari,
Măntuitoriul H[risto]s, [p. 2] a Maicii Precistii, ferecat cu argint; în dreaptă, a
hramului Uspeniei, în stăngă, Petru şi Pavel în scaune, şi cu stălpi străbătuţi peste
tot cu flori aşezate, între care sănt şi dverile, adică: în mijloc cea mare, care iaste
preste tot străbătută cu flori, iar pre de laturi, cele 2 mai mici; al 2le, deasupra lor,
cele 12 Praznice Domneşti de preste an şi, în mijloc, închipuire Chipului Celui
Nefăcut de Măni; al 3le, Patimile Mântuitoriului H[risto]s şi, în mijloc, Cina cea de
Taina; în al 4le rănd, mai sus, cei 12 Ap[o]stoli, pe icoane mai mari şi, în mijloc,
icoana cea arhierească; în al 5le rănd, iarăşi, mai sus, sănt prorocii şi, în mijloc,
Zaciatie, iar tocma deasupra, Cruce a Răstignirii, mare; de o parte, Maica Precista
şi de altă, Ioan B[o]goslov. Pintre toate răndurile acestor arătate icoane sănt brăie
preste tot străbătute cu flori, aşijdere şi pin pregiurul icoanelor, iarăşi flori
străbătute şi stălpişor cu flori săpaţi. Meşterşugul zugrăvelii la 2 din cele mari,
adecă la a hramului şi la Ap[o]stolilor, iaste foarte iscusit, la Rosiia lucrate, cu
văpsele bune, iar H[risto]s şi toate celelalte icoane a aceştii catapitezmei,
meşterşugul iaste grecesc, prost şi fără de măsura, dar văpsele bune. Săpatura ei
iaste după moda noao şi cea mai aleasă, după stare acestor locuri, în lemn bun, şi
toate brăile cele iscusit străbătute cu flori şi toate florile, privazurile, ramurile,
preste tot şi toate căte să află [p. 3] pe faţă ei sănt poleite, prisne cu aur de cel bun,
gros şi fără de cruţare, cu mare cheltuială poleită.
2.4 Patru icoane mari, în scaune, cu stălpi săpaţi cu flori, sănt în tinda
besericii; acele chipuri a icoanelor celor mari care s-au arătat la catapiteazmă, însă

10
Pagina este împărţită în patru rubrici, fără denumiri. În prima rubrică se află numărul
curent; în a doua – numărul de obiecte cuprinse sub acelaşi număr curent; în a treia – descrierea
obiectelor, iar în a patra – însemnări, pe care le reproducem în subsol, ca note marginale [n. ed.].
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tuspatru foarte iscusit, la Rosiia lucrate, cu văpsele bune; între aceste, mai sus,
deasupra uşii tinzii besericii, iarăşi iaste.
3.1 O icoană a Maicii Precistii, în scaun, cu flori străbătute pin pregiur şi
poleite cu aur, aşezată. Meşterşugul zugrăvelii, grecesc, prost.
4.2 Icoane mari, Măntuitoriu[l] H[risto]s şi Maica Precista, pe stălpi, în
pomelnic, vechi; meşterşugul zugrăvelii, bun.
5.8 Opt icoane înnalte căte de 2 şuhuri, 9 ţoluri, adecă: 2 a Măntuitoriului
H[risto]s, 1 Sfăntului Nicolai, 1 a Sfinţilor Ap[o]stoli Petru şi Pavel, 1 Soborul
Părinţilor Pecerskii, 1 a Sfăntului Antonie. Meşterşugul zugrăvelii, de mijloc,
văpselile bune la toate11.
6.1 O icoană Pokrov B[ogoro]d[i]ţî, 2 şuhuri, 8 ţoluri înnaltă şi 2 şuhuri în
lat. Zugrăvala şi văpsele, proaste.
7.1 O icoana Uspenie Presfintei Născătoarii de Dumnezeu, înnaltă 1 şuh şi
7 1/2 ţoluri, iar în lat 1 şuh, 2 1/2 ţol, meşterşugul, de mijloc, văpselile, bune. [p. 4]
8.1 Iarăşi o icoană Uspenie, în lat 1 şuh, 2 ţoluri, iar în lung 1 şuh, 3 ţoluri,
cu privaz; meşterşugul, grecesc, prost.
9.1 O icoană Sf[ântul] Apostol Iacov, de 1 şuh, 8 ţoluri în lung şi 1 şuh, 3
ţoluri în lat; meşterşugul, prost, văpselile, bune.
10.1 Una a Sfăntului Antonie, de 1 şuh, 8 ţoluri lungă şi de 1 şuh, 4 ţoluri
lată. Veche, cu privaz.
11.1 Raspeatie, pe pănza zugrăvită, cu privaz alb; în lung, 3 şuhuri, 5
ţoluri, în curmeziş, 2 şuhuri.
12.84 Optzăci şi patru icoane, înnalte toate asemine, căte 1 şuh, 3 1/2 ţoluri
şi late căte de 11 ţoluri, adecă: toate Praznicile cele Domneşti şi sfinţii cei cu
polielei şi slavoslovie de preste an, pe care, precum meşterşugul zugrăvelii, aşa şi
văpselile sănt bune, la Rosie lucrate şi pe toate, din dos, scrie cu cerneala:
„Staraniem Preosviştennago Iiacova Mitropolita Moldavscago”. Aceste icoane, în
oltari, în trii table, cu privazuri, căte 12 într-o tablă, sănt în oltariu aşezate, adecă
36; şi, pe deasupra stranelor, în beserica cea mare, iarăşi în privazuri aşăzate
împregiur, pe rănd 37. Iar în tinda besericii, 10. 1 sloboadă pentru tretapod.
13.3 Icoane, adecă H[risto]s, Maica Precista şi Ioan Botezătoriul, cu ramuri
şi cu flori săpate şi poleite pin pregiur, care sănt aşezate pe privazurile iconiţilor
celor mai sus arătate din oltar.
14.1 O icoană prostă, Maica Precista, în tinda besericii, pe tretapod. [p. 5]
15.1 O icoana, deasupra uşii tinzii besericii din afară, praznicul Adormirii
Presfintei Născătoarei de Dumnezeu, cu flori săpate şi străbătute pin pregiur,
poleită cu aur. Meşterşugul zugrăvelii, bun, şi văpselile, iarăşi bune.

11

Marginal: De la Săhăstriile Putnii.
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16.3 Icoane pe pănza, adecă: deasupra aceştii uşi, sus, H[risto]s şi, pe di
laturi al 2le şi al 3le, căte cu 6 Ap[o]stoli, cu privazul de lemn; în lung, căte de 4
şuhuri, în curmeziş, căte de 3 şuh, 10 ţoluri12.
17.1 O icoană mare de pănza, abrisul aceştii mănăstiri închipuit pe dănsa,
cu privazuri de lemn. Înnaltă 3 şuhuri, 1 ţol, în curmeziş, 4 şuhuri, 3 ţoluri.
18.1 O icoană mare, rătund făcută deasupra, Praznicul Uspeniei, care stă în
trapeza; înnalt, 4 şuhuri, iar în curmeziş, 2 şuhuri, 3 1/2 ţoluri. Zugrăvala, cu
văpsele bune.
19.1 Un pomelnic mare, cu obloane deşchizătoare, cu Bună Vestire pe
dănsul zugrăvit şi cu ramuri cu flori pin pregiur, poleite cu aur.
Icoanile din beserica Sfinţilor Ap[o]stoli, cea de sus
20.1 Catapeteazmă mică, după stare aceştii beserici, 2 stănjăn, 2 şuhuri şi
10 ţoluri, iar în curmeziş 1 stănjăn, 4 şuhuri, 8 1/2 ţoluri. Aceasta iaste numai cu 2
dveră, adecă: cea mare, care iaste cu flori străbătută, şi una, în stăngă. Icoanile cele
mari sănt 3: H[risto]s, Maica Precista şi Sfinţii Ap[o]stoli Petr[u] şi Pavel; în al 2le
rănd, Praznicile; în al 3le, Ap[o]stolii; în al 4le, şasă proroci şi în al 5le, iar şasă
proroci, Răstignire deasupra şi pentru toate răndurile, brăe şi flori săpate; [p. 6]
meşterşugul zugrăvelii, prostişor, grecesc, cu văpsele de mijloc, iar săpătură bună
şi peste tot poleite cu aur.
Icoane slobode întru aceiaş beserică
21.1 O icoană praznicul Blagoveşteniei, care, în mărime şi în meşterşugul
zugrăvelii, iaste soţie cu cele 8 mai sus arătate supt Nro 5.
22.2 Icoane în tinda besericii, H[risto]s şi Maica Precista; în lung, căte de 1
şuh, 10 ţoluri, iar în curmeziş, 1 şuh, 3 1/2 ţoluri; zugrăvala, prostă, văpsele,
de mijloc.
23.1 Raspieatie Domnului H[risto]s; în lung, 2 şuhuri, iar în curmeziş, 11
ţoluri; meşterşugul zugrăvelii şi văpselile, de mijloc.
24.8 Opt icoane sloboade; în lung, căte de 1 şuh şi 2 ţoluri, iar în lat, căte
de 10 3/4 ţoluri, adecă: Învieare, Naştere, Veahanie, Vovedenie, Pogorâre
Sf[â]ntului Duh, Streatenie şi B[o]goiavlenie13.
25.2 Pomelnice de lemn, făcute căte de 1 şuh, 5 ţoluri lungi şi 11 ţoluri în
curmeziş; pe unul iaste zugrăvit Blagoveştenie; privazurile sănt poleite cu aur. [p. 7]

12

Marginal: Rupte, învechite.
Marginal: O icoană Naşterii, din besericuţa de sus, s-au prăpădit de supt privighiere
ierom[onahului] Ghelasii Matfteevici, în igum[enia] păr[intelui] Paisii, iar în locul Vihaniei este
Sf[â]ntă Troiţă.
13
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Sfeşnicile cele statornice, de lemn, din beserica cea mare şi din cea mică
1.4 Patru sfeşnice mari, denainte catapeteazmii din beserica cea mare, căte
cu 3 făclii pe dănsile, pe ceară zugrăvite, cu fofeze de bleh pe dănsile, din care
făclii, 6 sănt rupte, întru care, adecă, întru aceste 12 făclii, să află ceară,
cincisprezeace ocă14.
2.4 Sfeşnice, iarăşi mari, de lemn, în strug lucrate şi cu văpsele proaste
zugrăvite, ca şi cele denainte catapeteazmii, din care 2 sănt în pomelnic, iar 2 în
tinda besericii, cu făclii mari pe dănsile, în care iaste ceară în tuspatru, 17 ocă15.
3.1 Un sfeşnic, asemine de acest feliu, în oltariu.
4.4 Patru sfeşnice, iarăşi mari, în strug lucrate şi zugrăvite căte cu puţină
poleială galbănă, în beserica cea de sus.
5.4 Patru sfeşnice mai mici, iarăşi de lemn, ce să numesc vohodnice, 2
lucrate în strug, căte cu 2 bolduri străbătute, iar 2, în muchi cioplit, cu boldurile
toate zugrăvite.
6.4 Patru sfeşnice mici, ca vhodnice, iarăşi de lemn, în strug lucrate şi
zugrăvite, la beserică cea de sus.
7.3 Trii făclii mari de ceară albă, înainte Maicii Precistii, aşăzate în
postvece de pieatră, în care iaste ceară 14 ocă.
Tetrapode şi analoghiuri
8.1 Un tetrapod pentru anafora, de scănduri de lemn, făcut prost, iar
deasupra, o icoană [p. 8] cu flori pin pregiur, săpate şi poleite, Zaceatie Presvitia
B[ogoro]d[i]ţî.
9.2 Doao analoghe pin strane, pentru cetire, de scănduri de lemn, în muchi
rătunde făcute şi zugrăvite, înnalte căte de 3 şuhuri, 10 ţoluri, deasupra cu meşina
roşie, bătute cu ţănte.
10.2 Doao analoghe, iarăşi de scănduri de lemn, în muchi făcute şi
zugrăvite, cu meşina deasupra, pentru cetanie, în tinda besericii.
11.2 Doao analoghe mai proaste de lemn, unul, pe care stă ustavul, iar al
doile, în tinda besericii, pentru icoana.
12.1 Un analog umblători de scănduri de lemn, cu închietura făcut şi cu
văpsele albastre zugrăvit, deasupra cu safiian negru, pe care să citeşte Evanghelie
şi Psaltire.
13.1 Un analoghium scurt şi rătund, pe care să pun prinoasăle.
14.2 Doao analoghie, iarăşi de scănduri de lemn făcute şi zugrăvite, cu
meşina deasupra, pentru cetanie în strana dreaptă şi în stăngă, la beserică cea de sus.

14

Marginal: Ceara din aceste s-au întrebuinţat pentru lumănări, la beserică, la anu[l] 1815,
fiind igume[n] Filaret Bendevschii, fiind vreme scumpetii şi neagiungănd pouşalul cel rănduit.
15
Marginal: Ceara din aceste făclii s-au întrebuinţat pentru lumănări, la beserică, la anul
[1]800, fiind igum[en] Paisie Ioanov[ici].
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Stranele
15.1 O strana igumenească de scănduri, făcută noao, cu puţine săpături,
proaste.
16.8 Opt strane, după modă veche, cu fuşcei în strug lucraţi, prost, şi
învechite, în strana dreaptă.
17.9 Strane de acest feliu, în strană stăngă.
18.6 Şasă strane mai bune, de scănduri, în lature dreaptă. [p. 9]
19.4 Iarăşi de acest feliu, în lature stăngă.
20.4 Strane pe stălpii pomelnicului, 2 bune, iar 2 proste.
21.4 Strane în pomelnic, 3 de scănduri, mai bune, iar una, proastă.
22.11 Strane de scănduri mai bune şi
23.16 Strane cu totul proaste, în tinda şi în pritvorul besericii.
24.7 Şapte strane bune de scănduri, zugrăvite şi
25.6 Strane proaste, nezugrăvite, în beserica Sfinţilor Ap[o]stoli.
26.1 Un scaun jălţi preoţesc, de lemn, zugrăvit vănăt şi cu postav vănăt, cu
ţănte bătut.
[Alte obiecte]
27.1 O cărjă de lemn veche, poleită cu aur, [arhimandrească]16 arhierească.
28.1 Un portret vechi, zugrăvit pe pănză, chipul fericit[ului] ctitor,
Stefan voevoda.
29.2 Doao portreturi mari, unul cu închipuire mitropolitului Antonie
Bilogradschii i Oboianschii, învechit17, iar al 2le, a fericitului mitropolit, chirio
Iacov, întregi, pe pănză zugrăviţi, cu privazuri de lemn.
30.2 Doao prapore mari, care stau lăngă strane, una în dreaptă, iară una în
stăngă; pe cel de-a dreaptă iaste, de o parte, Uspenie şi, de altă parte, Înnălţare, iar
pe cel din stăngă, Sfăntă Troiţă şi Blagoveştenie, zugrăvite pe pănză cu văpsele
bune şi cu meşterşug bun lucrate [p. 10] la Rosie, a cărora privazuri sănt de
adamasca albastra, iar la cel din stăngă, cărămizie, veche, căte cu 3 colţuri
slobozite din gios, tot de aceiaşi adamască; lungime amăndurora iaste, cu privazuri,
fără colţuri, de 5 şuhuri, 8 ţoluri, iar lărgime, de 5 şuhuri, 4 ţoluri.
Odoarele simplexs
1 Un galben mare, prusesc, de 10 ducati, de care, prin lanţujele de argint
poleite, sănt alegaţi şi alţi doi galbeni, adecă unul împărătesc, iar al doile
veneţianesc; au tras toate împreună la cumpănă 18 1/4 dramuri18.
16

Cuvânt anulat [n. ed.].
Adăugat ulterior, deasupra rândului [n. ed.].
18
Marginal: La facerea unui, încă mai regulat, Inventarium, în urmare înaltelor poronci,
este de socotit ca această salbă de bani, oare în rubrica odoarălor beseariceşti sau întru aceloralalte
efecturi a mănăstirii să să inventaruiască, cu preţuiala lor.
17
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[p. 11]19
ARGINTĂRIILE
Evangheliile cele ferecate cu argint
1.1 Evanghelie mare, rusască, scrisă cu mâna pe pargament, de la fericitul
ctitor Stefan voievod, iar ferecată preste tot cu table cu argint poleit cu aur, şi la
legătura în chip de ze, iarăşi de argint poleit cu aur, cu cheltuiala ctitorului Ioan
Bogdan voievod; pe faţă dreaptă, chipul Învierii, bătut, iar pe partea stăngă, chipul
Uspeniei Născătoarei de Dumnezeu şi pin cornurile aceştii feţe den a stăngă, sănt
patru bolduri şi între boldurile cele din gios, supt praznicul Uspeniei, iaste scris cu
slove netede, bătute în argint, „Io Bogdan voevod i proci”, 8 rănduri de slove, „v
let 7015 <1507>, mai, în 5”. Cheotorile [p. 12] sănt, iarăşi, de zeoa ca la legătura,
însă, pe giumătate mai multişor adaose cu ze, fără de boldurile. Înnălţime ei iaste 1
şuh, 2 1/2 ţoluri, iar lărgime, de 10 1/2 ţoluri. Argint întru aceasta, după socotinţa
Inventariumului celui vechi, iaste ca 2 ocă. La cercare de astăzi, cumpănindu-să cu
totul, înpreună cu hărtie, au tras 9 1/2 ocă.
2.1 Evanghelie mai mică, iarăşi slavenească, pe pargament, scrisă cu măna,
ferecată peste tot cu table de argint, poleită cu aur; la legătura şi cheotorile, iarăşi
precum şi cea mai de sus, cu ze de argint, alcătuită cu lanţ şi poleită cu aur, de la
fericitul ctitor Stefan voievod din anii 6997 <1489>, martie, în 23. [p. 13] Pe faţă
dreaptă iaste închipuire Învierii, bătut în tablă cea de argint, cu patru Evanghelişti
pin cornuri, iar pe faţă stăngă, închipuire praznicului Adormirii Presf[i]ntei
Născătoarei de Dumnezeu, iar pre margine, împregiur, între doao linii, sănt slove
bătute neted, căte de un ţol de nalte, în limba slavenească, precum aceasta Sf[â]ntă
Evanghelie au înnoit şi au ferecat-o domnă Ruxanda, din argintul cel vechi a lui
Stefan voievod celui Bătrăn şi iarăşi au dat Sfintei Mănăstirii Putnii, la anul 7078
<1570>, septemvrie, 21. Înnălţime ei iaste de 1 şuh, 2 1/2 ţoluri, iar lărgime, 10
ţoluri. Argint să socoteşte a fi 1 ocă, 50 dram. Iar cumpenindu-să, au tras cu totul,
înpreună cu hărtie, 6 ocă, 2 litre şi 50 de dramuri. [p. 14]
3.1 Evanghelie, iarăşi slavenească, pe pargament, scrisă cu mâna, ferecată
peste tot cu table de argint şi la legătura cu ze, iarăşi ca şi cele mai sus arătate, de
argint, preste tot poleită cu aur; pe faţă dreaptă, iaste chipul Învierii şi prin cornuri,
cei patru Evanghelişti, iar pe faţă stăngă, închipuire praznicului Adormirii
Presf[i]ntei Născătoarei de Dumnezeu şi pre margine, înpregiur, pe aceasta din
stăngă tablă, între doao linii, sănt slove bătute neted în tablă cea de argint, în limba
slavenească, precum că aceasta Evanghelie au făcut şi au ferecat robul lui
19
Începând cu această secţiune, filele sunt împărţite în opt rubrici: „Nro” [= Nr. crt. – n.
ed.]; „Nro” [= Numărul de obiecte cuprinse la acelaşi număr curent – n. ed.]; „Odoarăle şi
argintăriile”; „Cumpănire: ocă, dramuri”; „Preţuire: lei, creiţari”; „Aduceri aminte”, de la pagina
următoare – „Însămnare spre luare aminte”. Precizările din această ultimă rubrică vor fi reproduse
în subsol, ca note marginale [n. ed.].
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Dumnezeu Petr[u] Albot[ă] logofătul şi au dat Mănăstirii Putnii, în anii 7079
<1571> avgust, în 5. [p. 15] Înnălţime ei iaste de un şuh, iar lărgime, de opt ţoluri;
argint întru aceasta să socoteşte a fi 1 ocă. Iar peste tot, înpreună cu hărtie, au tras
cinci ocă, 1 litră şi triizeci dramuri. Cheotorile de la aceasta cu totul lipsesc.
4.1 Evanghelie, iarăşi în limba slavenească, scrisă pe hărtie, iarăşi ferecată
peste tot cu table de argint şi la legătura cu ze, poleită cu aur, pe faţă dreaptă,
închipuire Învierii, cu flori pin pregiur, între doao linii; iar tocma pre margine
aceştii feţe sănt slove în limba slavenească, în tablă bătute, neted, precum aceasta
Evanghelie au făcut-o şi au ferecat-o boeriul Gheorghii părcălab Hotinului,
înpreună cu doamnă lui Cristina [p. 16] şi au dat-o sfintei besericii din cetate
Hotinului, unde iaste hramul Adormirii Născătoarei de Dumnezeu, în ţările [sic !]
blagocestivului domn Simeon Moghila voievod, în anii 7106 <1598>, fevruarii 8.
Iar pe faţă stăngă, închipuire Adormirii Presfintei Născătoare de Dumnezeu.
Înnălţime ei iaste un şuh, un ţol şi giumătate, iar lărgime, de noao ţoluri. Argint să
socoteşte a fi întru aceasta 1 ocă, 30 dramuri. Iar cumpănindu-să cu totul, au tras
patru ocă, trii litre şi şasăzeci dramuri. Şi de la aceasta încheotorile cu totul lipsesc20.
5.1 Evanghelie moldovenească, tipărită la Iaşi, la anul 7270 <1761–1762>,
înbrăcată cu catife roşie; pe faţă dreaptă, în mijloc, pe tablă de argint, chipul
Răstignirii bătut la smoală, iar prin colţuri, [p. 17] cei 4 Evanghelişti, iarăşi pe
tabliţe de argint [chipul Răstignirii bătut]21, tot cu aur poleit; pe margine, între
tabliţe, czimţi de argint cu aur poleit, iar pe faţă stăngă, în mijloc şi pin cornuri,
căte o tabliţă de argint cu flori bătute nepoleit şi pe aceste 5 tabliţe sănt 5 bolduri de
steclă de Şpanie, care sănt aşăzate pe pomenitele tabliţe, în czimţi de argint poleiţi
şi pe margine, iarăşi czimţi, ca şi pe faţă dreaptă, însă nepoleit; la legătura sănt trii
cubele de argint cu floricele pe dănse, în sărma lucrate şi poleite; cheotorile sănt
prisne de argint, cu flori pe faţă. Argintul de pe dănsa să socoteşte a fi ca 50
dramuri. Mărime ei iaste de o coală întreagă22. [p. 18]
6.1 Evanghelie slavenească tipărită la Kiev din anul de la zidire lumii
7241, iar de la naştere lui H[risto]s, 1733; pe coală întreagă, îmbrăcată cu catife
verde pe o faţă, cu fir galbăn cosute la legătura. Îmbrăcătura aceasta iaste ruptă, pe
dedesupt iaste îmbrăcată cu pargament verde cu flori tipărite; pe faţă dreaptă, în
mijloc, o tabliţă de argint în patru cornuri iaste chipul Învierii poleit cu aur, iar prin
colţuri, cii 4 Evanghelişti pe tabliţă de argint, poleiţi cu aur, iar pe faţa stăngă, pe o
tabliţă de argint în patru cornuri, chipul Bunei Vestiri şi supt chipuri, doao rănduri
de slove bătute în tabliţă, în limba moldovenească, [p. 19] zicănd: „Aceasta Sfăntă
Evanghelie au ferecat-o ieroshimonah Sila”, poleit cu aur, iar pin colţuri, 4 tabliţe

20

Marginal: Beserică Uspeniei din Hotin au fost dintru început Mănăstirii Putnii supusă şi
pentru aceea, după răpire ei de cătră turci, s-au tras aceasta Evanghelie la Putna.
21
Text anulat [n. ed.].
22
Marginal: De baştina, a mănăstirii aceştiia.
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de argint cu flori bătute şi cu patru bolduri pe dănsile, nepoleite. Cheotorile de
alamă galbănă23.
7.1 O Evanghelie slavenească scrisă cu măna pe hărtie, pe coală întreagă,
îmbrăcată cu catife roşie; pe faţă dreaptă, în mijloc, iaste, pe o tabliţă de argint, în
patru cornuri, bătut în smoală, chipul Învierii lui H[risto]s, pe lăngă care, deasupra
şi din gios, sănt, pe 4 tabliţe mai mici de argint, jivinile celor patru Evanghelişti şi
aceste 5 tabliţe sănt poleite cu aur. Iar pe faţă stăngă, iaste în mijloc, pe o [p. 20]
tabliţă în patru cornuri de argint, închipuire Sfăntului Ierarh Nicolai, pe care, mai
gios, scrie: „v leat 7178 <1669–1670>” şi, în patru colţuri, patru bolduri de argint;
cheotorile, înpletite, de ibrişin, cu puţin argint la capete. Argint la aceasta, după
socotinţa, iaste 25 dramuri24.
Potirile, discosile, zvezdile i linguriţile lor şi căpiile
1.1 Un potir de argint, înlăuntru şi pe margine sade poleit cu aur; gavanul
pe deasupra, mănunchiul şi scaunul, peste tot, iaste înbrăcat cu flori de argint
străbătute, poleite cu aur, iar boldul cel din mijlocul mănunchiului iaste înbrăcat cu
flori de sirma, poleite cu aur; spre mijlocul gavanului [p. 21] iaste înpodobit cu 6
stecleşoare ca rubinurile; pe boldul cel din mijloc şi pe scaun, iarăşi căte 6
pietricele de acest feliu, care preste tot sănt 18 şi înpregiurul fieştecăriia floricele,
cu şmalţi vănăt şi albastru; pe marginile gavanului, deasupra, supt poleială, iaste
scris cu slove săpate: „Stareţ Sila ot Săhăstrie Putnii”, iar pe scaun, jos, scrie:
„Rafail, mai 7265 <1757>”. Acesta, la cumpănă, au tras: 1/2 ocă, 35 dramuri.
Preţuire: 64 lei, 30 creiţari.
[1] Discosul acestui potir, iarăşi de argint, cu scaun, pe margin poleit cu
aur, pe care margine, deasupra, iaste chipul crucii săpat cu obicinuitele slove şi cu o
cununiţă rătundă înpregiurată, iar din dos, înpregiur, pe margine, iaste scris cu slove:
„Acest sf[â]nt discos l-au făcut d[u]mnealui Iordachi Paşcanul şi cu giupăneasa [p.
22] dumisale Catarina şi l-au dat Săhăstriei Putnii i proci, let 7253 <1744–1745>”.
Acesta, la cumpănă, au tras 71 1/2 dramuri. Preţuire: 8 lei, 40 creiţari.
1 Zvezda acestui potir, iarăşi de argint, poleită pe deasupra cu aur, căte cu
un heruvim pe tuspatru ramurile, săpaţi, iar deasupra, o floricică cu 7 steclişoare ca
rubinaşurile, mici şi cu o stecleşoară mai marişoară, albastră, în mijloc; pe un ram,
dedesupt, iaste scris: „Stareţ Sila”; au tras 23 dramuri. Preţuire: 4 lei, 19 creiţari.
23

Marginal: Aceasta iaste a rădicatei săhăstriei aceştii mănăstiri. Aceasta la anul [1]828, de
iznoao s-au înbrăcat cu catife verde şi s-au fericat cu însuş argintul de pe dănsa.
24
Marginal: Doao Evanghelii scrise cu măna, fericate peste tot cu table de argint poleite cu
aur, şi una Evanghelie slavenească tipărită, legată cu catefe şi cu table de argint, care, din poronca
Preosfinţiei sale răposatului episcop Dosithei Herescul s-au orănduit la această mănăstire şi numai pe
o vreme s-au fost înprumutate la Mănăstire Dragomirna, trebue să să ţie iarăşi aice spre paza în
visterie mănăstirii pănă la facere acelor de iznoavă regulate mănăstireşti inventarii şi atunce va fi de
socotit la care mănăstire să vor da, ori ca de fiinţă, ori numai spre ţinere, pănă la zidire cathedralnicii
besearicii Episcopiei din Cernăuţi.
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1 Linguriţă acestui potir, de argint, preste tot poleită cu aur, toartă sucită, în
capăt cu un boldişor şi cu cruciţă. Cumpănire: 15 1/4 dramuri. Preţuire: 2 lei, 27
1/2 creiţari.
1 Copie acestui potir, cu mănunchiul de argint şi preste tot înbrăcat cu
sirma încolotocită în chip de flori, poleită cu aur; în capăt, cruciţă şi, pin cornurile
cruciţii, trii fiir mărgăritari mare. [p. 23] Cumpănindu-să, cu fier cu tot, au tras 19
1/2 dramuri. Preţuire: 2 lei.
2.1 Un potir de argint, înlăuntru şi pe margine, deasupra, poleit cu aur;
gavanul iaste înbrăcat cu flori de argint, străbătute cu trii închipuiri de feţe
îngereşti; mănunchiul şi scaunul iaste cu flori bătute la smoală, poleite cu aur; pe
îndoitura scaunului cea deasupra iaste scris cu slove săpate slaveneşti: „Acest potir
l-au făcut ieroshimonah Dosithei şi Sila, let 7256 <1747–1748>”. Cumpănire: 1
funt şi 4 loturi. Preţuire: 24 lei [22 lei, 40 creiţari]25.
1 Discosul acestui potir, iarăşi de argint, cu scaunul naltişor, sade, nepoleit;
din dos scrie: „A Putnii, an 7255 <1746–1747>”. Preţuire: 10 lei, 40 creiţari.
1 Zvezda, iar de argint, sade, cu un boldişor deasupra, poleit, pe a căriia
ramuri iaste scris: „Lupul, Safta, let 7253 <1744–1745>”. Preţuire: 2 lei, 40 creiţari.
1 Linguriţă acestui potir, iarăşi de argint, gavanul, [p. 24] înlăuntru şi în
dos, pe margin, poleită, şi pe poleială marginii cei din dos iaste scris slaveneşte:
„Aceasta linguriţă au făcut-o [Stefan voievod]26 Dosothei arhimandrit”. Preţuire: 1
leu, 50 creiţari.
Toate aceste de supt acest al 2le numer au tras 309 dramuri.
3.1 Potir de argint, poleială înlăuntru can ştearsă, gavanul, pe deasupra,
iaste înbrăcat cu flori şi cu 3 chipuri de îngeraş, străbătute de argint, pintre care
flori, iaste scris: „Antonii mitropolit, 1733”. Iar pe mănunchiul şi pe scaunul lui
sănt flori bătute la smoală27. [Preţuire: 10 lei, 50 creiţari]28.
1 Discos de argint sade, nepoleit, fără scaun, pe care, din dos, scrie: „De la
Ursoe29. A Putnii, let 7255 <1746–1747>”30. [Preţuire: 4 lei]31.
1 Zvezda de argint, cu un boldişor deasupra, pe care scrie: „Antonii
mitropolit, 1734”. Preţuire: 3 lei, 40 creiţari.
1 Linguriţă de argint, iar sade, nepoleită, cu codiţa lătişoară, pe care scrie:
„Antonii mitropolit, 1734”. Preţuire: 1 leu, 50 creiţari32.
Care aceste de supt al 3le numer: potir, înpreună cu discosul, zvezdele şi
linguriţă, au tras 250 dramuri. [p. 25]
25

Text tăiat [n. ed.].
Text tăiat [n. ed.].
27
Marginal: S-au dat la liverung.
28
Text tăiat [n. ed.].
29
Adăugat deasupra rândului [n. ed.].
30
Marginal: tij.
31
Text tăiat [n. ed.].
32
Marginal: În vreme puniţirungului, s-au rupt codiţa în doao.
26
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4.1 Potir, iarăşi de argint, cu asemine făptura, flori şi slove, adecă: „de la
Antonii mitropolit” şi din acelaşi an, precum şi cel mai de sus, pomenitul al 3le
număr. Preţuire: 10 lei, 50 creiţari.
1 Linguriţă acestui potir, iarăşi de argint, asemine ca şi cea mai de sus
arătată, însă cu codiţă dreptă în doao ruptă, dar bucăţile nu lipsesc. Preţuire: 1 leu,
45 creiţari.
Care potir cu linguriţă sa au tras 167 dramuri.
N. B. Discos şi zvezdă la acesta, dintru început nu iaste.
5.1 Potir de argint, înlăuntru şi puţin pe margine poleit, gavanul iaste sade,
iar pe margine cea deasupra, între linie, cu slove săpate, scrie: „Acest potiriu l-au
făcut ieroshimonah Sila ot Săhăstrie Putnii, 7264 <1755>, septemvrie”.
Mănunchiul iaste ca un bold de flori străbătut, iar pe turte din gios sănt, înpregiur,
flori bătute. Cumpănire: 18 3/4 loturi. Preţuire: 15 lei, 37 1/2 creiţari.
1 Discosul acestui potir, de argint sade, nepoleit, [p. 26] cu scaunaş, pe
care, din dos, scrie: „Stareţ Sila, let 7265 <1756–1757>”. Preţuire: 7 lei, 50 creiţari.
1 Zvezda acestuia, de argint, supţire, pe fieştecare ram căte o floare săpată.
Preţuire: 1 leu, 25 creiţari.
1 Linguriţă, iarăşi de argint, mică. Preţuire: 50 creiţari.
Aceste înpreună cumpănindu-să, au tras 185 dramuri.
Păhăruţele pentru teplota
1.2 Doao păhare de argint, pe a cărora funduri iaste scris cu slove săpate:
„Antonii, mitropolit Belgrad, dat Putnii. Rafail maister, let 7265 <1756–1757>”.
Au tras 39 dramuri. Preţuire: 2 lei, 20 creiţari33.
2.1 Una safraluţă mică, iarăşi pentru teplota, de argint, înlăuntru poleită;
trii bolduri cu zurgălei pe fund, în loc de picioruşă, pintre care, iarăşi pe fund, cu
slove săpate, iaste scris slaveneşte: „1745. Acest păhar l-au dat Mănăstirii Putnii
ierodiaconul Athanasii Zaharovschii”; au tras la cumpănă 25 1/2 dramuri. Preţuire:
3 lei, 28 creiţari. [p. 27]
3.1 Păhar, iarăşi de argint, nepoleit, cu flori pre margin bătute, în fund –
cărpit cu un banuţ de argint înnuntru, iar pe fund, dedesupt, scrie: „Cu cheltuiala
episcop Calistr[u] şi a ierod[iaconului] Athanasii Zaharovschii, let 7265 <1756–
1757>”. Au tras: 19 dramuri 3/4. Preţuire: 3 lei, 37 1/2 creiţari.
4.2 Doao păhăruţe pentru teplota, de argint, mici, unul cu codiţă lată, cu
flori bătute pe dănsa, iar al doile, sade şi făcut în chip de ste. Au tras amăndoao 10
1/2 dramuri. Preţuire: 1 leu, 15 creiţari.

33

Marginal: Unul din aceste, la [1]870 s-au luat la liferung după poronca Consist[oriului]
den 15/27 aprili, No 285.
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Crucile
1.1 Cruce săpată, cu multe praznice pe dănsa, ferecată cu argint şi poleită
după obiceiul vechi şi înpodobită cu 27 rubinaşe şi, înpregiur, pe margine, iaste
scris cu slove bătute, în limba slavenească, cum că iaste dată mănăstirii [de]
boieriul Ion, părcălab Orheiului, la let 7074 <1566>, august, în 20. Înnălţime ei iaste
de 1 1/2 şuh. S-au cumpănit înpreună cu lemnul şi iaste 385 dramuri. Preţuire: 12 lei.
2.1 O cruce, iarăşi săpată pe lemn după obiceiul vechi, făcută cu multe
praznice, fericată cu argint şi poleită şi iarăşi, [p. 28] înpregiur, iaste scris cu slove
bătute, slaveneşte, cum că iaste dată de ctitorul mănăstirii aceştiia, de ctitorul
Stefan voievod, la let 7011 <1503>. Înnălţime ei iaste de 1 şuh, 5 1/2 ţoluri. La
cumpănă, înpreună cu lemnul, au tras 193 1/2 dramuri. Preţuire: 6 lei.
3.1 O cruce de chipăris, săpată frumos, după obiceiul nou, ferecată cu
argint, lucrat tot în sirma şi înpodobit cu şmalţuri albastre, albe, verzi şi de alt feliu,
poleită cu aur, pe care să află şi 40 stecliţă ca rubinaşile şi pe margine scaunului ei
iaste scris cu slove săpate în limba slavenească: „Aceasta sf[â]ntă cruce s-au făcut
de Antonie, mitropolit Bilogradschii i Oboianschii, 1743”. Înnălţime ei iaste de un
şuh fără giumătate ţol. S-au cumpănit cu totul şi iaste de 135 1/2 dramuri [24 1/3
loturi]34. Tocul ei iaste de lemn, înbrăcat cu meşină roşietică. Preţuire: 90 lei35.
4.1 Cruce pentru osfeştanie, iarăşi înbrăcată cu argint şi poleită, veche, cu 8
rubinaşe prin cornuri şi 6 floricele în loc de raze; pe mănunchiul scaunului ei iaste
scris: „Aceasta cruce iaste a Sf[inţiei] Sale Ierothei, episcop de Huş, care este de
postrig din Mănăstire Putna, v let 7206 <1697–1698>”. Înpreună cu lemnul au tras
55 1/2 dramuri. Preţuire: 5 lei. [p. 29] Înnălţime ei iaste de 7 1/2 ţoluri.
5.1 O cruce, iarăşi mică, înnaltă de 7 ţoluri, înbrăcată cu argint,
mănunchiul şi floricelele cele de pin cornuri, poleite, şi fără de scaun; pe o lature
iaste scris „KTGL”, iar pe altă, „1748”. La aceasta sănt şi 5 flori de margaritari. Au
tras înpreună cu lemnul 42 1/2 dramuri. Preţuire: 4 lei.
6.1 Iarăşi o cruce mică, înbrăcată cu argint, poleită şi cu şmalţuri
înpodobită, fără de scaun, la care sănt pin cornuri 3 stecle mohorăte, una albastra şi
în capul mănunchiului, verde, şi pe mănunchi iaste scris cum că mitropolitul Sava
Balaci au dat-o Mănăstirii Putnii, la anul 7203 <1694–1695>. Au tras cu totul 51
1/2 dramuri. Preţuire: 4 lei.
7.1 Cruciţă, iarăşi mică, de giumătate şuh, înbrăcată cu argint şi poleită, cu
mănunchiul fără de scaun; la unghiurile cornurilor sănt 5 rubinaşe; pe mănunchi
iaste scris: „Ieromonah Pahomii ot Putna, let 7263 <1754–1755>”. Cumpănire: 32
1/2 dramuri. Preţuire: 4 lei.
8.1 Cruce, iar pentru osfeştanie, înbrăcată cu argint şi poleită, cu
mănunchiul fără de scaun, înnaltă de 7 ţoluri; pe o latură iaste scris: „Antonii

34
35

Deasupra [n. ed.].
Deasupra [n. ed.].
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mitropolit, v let 7245 <1736>, noemvrie 8”. La cumpănă, au tras cu totul 34
dramuri. Preţuire: 3 lei. [p. 30]
9.1 Cruce tij pentru osfeştanie, înnaltă de 9 ţoluri, înbrăcată cu argint şi
poleită cu aur, numai scaunul ei iaste de argint, cu flori, nepoleit, pe care iaste scris:
„Pahomii, igumen Putnii, v let 7282 <1773–1774>”; pin cornuri sănt doao stecle:
albastră şi una verde. Înpreună cu lemnul, au tras 66 1/2 dramuri. Preţuire: 8 lei.
10.1 Cruce mică, iar pentru osfeştanie, înnaltă de giumătate şuh, ferecat cu
argint, poleială ştearsă, cu mănunchiul făr de scaun, pe care iaste scris: „Sava
mitropolit au dat aceasta cruce satului [sic !] său ot Sineşti, let 7206 <1697–1698>”;
la cumpănă au tras cu totul – aceasta are şi tocşor de lemn înbrăcat cu meşina –, 34
1/2 dramuri. Preţuire: 3 lei.
11.1 Cruce, iarăşi mică, de giumătate şuh, înbrăcată cu argint, cu mănunchiul
fără de scaun, stricat puţin la vărv; înpregiur, pe margine, iaste scris: „Aceasta
sf[â]ntă cruce au făcut-o Iov, ieromonah Varnava, v let 7251 <1742–1743>”. Au
tras, cu totul, 20 1/2 dramuri. Preţuire: 1 leu, 30 creiţari36.
12.1 Cruce de osfeştanie de chiparis, săpată şi înbrăcată cu argint, în sirma
lucrat şi poleit cu aur; cu scaunul sănt pe dănsa 27 fire de mărgăritari mic[i];
şurubul mănunchiului [p. 31] ei iaste stricat. Cu totul au tras 28 1/2 dramuri.
Preţuire: 4 lei.
13.1 Cruce, iar pentru osfeştanie, de chedru, săpată, înbrăcată cu argint şi,
peste tot, cu şmalţ verde şi albastru, neted; aceasta iaste fără scaun şi fără
mănunchiu; pentre cornuri iaste 4 îngeraş în chip de rază, iar cel deasupra lipseşte;
sănt la dănsa şi 23 fire mărgăritari, de mijloc. Cu totul, au tras 17 1/2 dramuri. Spre
ştinţă: una cruce ferecată cu argint, cu scaun iarăşi de argint, care, în Inventariul cel
vechi, iaste arătată de la Săhăstriia Putnii, cu 20 dramuri, lipseşte37.
14.1 Cruce de piept, cu chipul Răstignirii, cu lanţi de argint, nepoleit.
15.1 Una cruciţă foarte mică, de piept, de argint, poleit. 1 lot. Preţuire: 1 leu.
Chivotile
1.1 Chivot mare cu trei trule, din table de argint, cu flori vărsate şi unile în
sirma lucrate şi poleite, pe care, spre margine cea din gios, iaste scris cu slove
bătute neted, în limba moldovenească: „Acest chivot l-am făcut eu, smeritul Iosaf,
igumen Putnii, din argintul şi totă cheltuială Sf[intei] Mănăstirii Putnii”; [p. 32]
veletul iaste mai gios însămnat, cu slove mici săpat, „7253 <1744–1745>; Roman”.
La cumpănă, s-au aflat într-ănsul argint: 2 ocă, 340 dramuri. Preţuire: 209 lei.
2.1 Un chivot mai mic, cu o trula mare cu flori bătute în mijloc, cu
acoperemănturile poleite şi cu cruciţă în vărv şi cu alte trulişoare, patru, pe lăngă
dănsa, mai mici, poleite fieştecare, cu cruciţă la capac şi din nainte, la încuetoare,
sănt cinci şilduri, iar de argint cu şmalţ şi cu flori de sirma; spre parte cea de gios a
36
37

Marginal: Aceasta să află că s-au dat la punţirun la [1]807.
Marginal: Aceasta s-au dat la punţirung la [1]807.
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sicriului iaste scris cu slove bătute la smoală, ca şi la cel mai de sus, zicănd: „Acest
sfănt chivot iaste a Sfintei Mănăstiri Putnii, care s-au făcut în zilele igumenului
Dorothei, din argintul şi toată cheltuială mănăstirii, v let”, cu slove mai gios săpate,
„7255 <1746–1747>; Roman maister”. La cumpănă au tras: 1 ocă, 200 dramuri.
Preţuire: 109 lei, 30 creiţari.
3.1 Chivot, iarăşi de argint, pentru Sfintele Taine, cu doao şuflade, pe care,
la cea din sus, iaste Cina cea de Taina, iar pe [p. 33] cea din gios, punere
Măntuitoriului în mormănt; şufladile, înlăuntru, sănt poleite; pe parte cea din dos
iaste Cina de la Emaus, iar din gios, îngerul cu mironosiţile la mormănt, iar preste
celelante părţi, tot flori, bătute la smoală. Trula cea deasupra, naltă, în muchiu,
neted lucrată, iar în vărv iaste chipul Învierii, vărsat, şi cu raze prin pregiur; pe
acoperemănt, mai gios, sănt patru stălpişori, căte cu un luceafăr cu pietricele roşie
în mijloc. Din gios, pintre picioruşe, la tuspatru părţile, iaste căte o floare bătută la
smoală, spănzurate cu sirma; pe margine, iarăşi, din gios, iaste scris cu slove
săpate: „Acest chivot iaste a Sfintei Mănăstiri Putnii, din argint mănăstiresc, fiind
igumen kir Iosaf, anul 1779”. Au tras la cumpănă: 1 ocă, 105 dramuri. [2 pfunţi, 28
lat]38. Preţuire: 115 lei.
[p. 34]
Cutiile cu sf[i]ntele mo[a]şte
1.1 Una cutioară mică, rătundă, cu capac şi cu cruciţa pe dănsul, de argint,
în care iaste o părticică din moaştele Sf[â]ntului Arhidiacon Stefan şi cu o bucăţe
de pănză din hainile lui; pe fundul cutiuţii scrie „Putna”. Au tras înpreună cu
moaşte 23 3/4 dramuri [4 5/16 loturi; 4 lot 5/16]39. [Argintul în cutiuţă cuprinde 4
loturi, iar sf[i]ntele mo[a]şte, 11/32]40. Preţuire: 4 lei41.
2.1 Una ticva, capul Sf[â]ntului Ghenadii, patriarh Ţarigradului, ferecată
înpregiur pănă la giumătate cu argint şi preste dănsa, doao cubele cu flori, săpate,
în cruciş aşezate, tot cu aur poleite, însă dedesupt, cu tablă de bleh; pe fericătură,
împregiur, scrie, cu slove bătute, în limba slavenească: „Io Stefan voievod, cu mila
lui Dumnezeu, domn pămăntului Moldovei, au ferecat acest cap a Sf[â]ntului
Ghenadie şi l-au pus pre el în Mănăstire Putna, v let 6996 <1488>, mai”. Au tras cu
totul 393 dramuri42. Preţuire: 10 lei43.

38

Deasupra [n. ed.].
Deasupra [n. ed.].
40
Deasupra [n. ed.].
41
Marginal: Sfintele mo[a]şte nu să pot preţui.
42
Deasupra: 2 funt 7 7/8 lot[uri].
43
Marginal: Adecă: argintul să preţueşte 2 funţi 7 7/8 loturi, cu 10 lei. Iar sf[i]ntele
mo[a]şte nu să pot preţui.
39
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[p. 35]
De la mănăstirile râdicate
3.1 Un chivoţăl lungureţ de 6 1/2 ţoluri şi, într-ănsul, un deget a Sf[â]ntului
Cuvios Daniil, osăbit, în chipul unui pistolaş, ferecat cu 11 fire mărgăritari şi cu un
rubinaş deasupra, înpodobit; pe chivot, înpregiur, sănt doao rănduri slove, între
linii, poleite, bătute, în limba slavenească, zicănd: „Aceasta racla au făcut-o Io
Alexandru voevod, cu mila lui Dumnezeu, şi doamnă Ruxanda şi fiii lor, Bogdan,
Petru şi Costantin, sf[i]ntelor moaşte a Sf[â]nt[ului] Daniil celui Nou de la
Mănăstire Voroneţul, în anii 7075 <1567>, dechemvrie 4.” Iar pe ferecătură
degetului scrie moldoveneşte: „Aceste mo[a]şte le-am ferecat eu, Ghedeon, igumen
ot Voroneţ, cu toată cheltuială me”. Au tras cu totul 147 dramuri44. Preţuire: 5 lei45.
4.1 O falcă a Mucenicului Rafail, ferecată cu argint sade, poleit pe
deasupra, pe care scrie, cu slove bătute, slaveneşte: „Theoctist recomii po
schimnicesco Mucenicului Rafail”. Au tras, cu totul, 51 dramuri46. Preţuire: 6 lei47.
[p. 36]
Icoanele cele ferecate şi coroanele lor
1.1 Una icoana mare, chipul Maicii Precistii, care stă la catapeteazmă
aşezată, ferecată preste tot cu argint; în dreptul chipului, de o parte, Arhanghelul
Mihail, ţiind închipuire Blagoveşteniei în măni, iară de altă parte, Arhanghelul
Gavriil, ţiind închipuire Învierii, iarăşi rotund zugrăvit. Marginile veşmăntului de
pe capul Precistii şi închipuire unui left la grumaz, cum şi închipuire părului de la
Fiiul H[risto]s, pe care Îl ţine în braţă, iaste cu aur poleit; toată ferecătura hainelor
şi privazurile de pe margini sănt tot cu flori bătute în smoală, iar din gios iaste scris
cu slove bătute în limba moldovenească: „Aceasta sfăntă icoana s-au ferecat din
argintul Sf[i]ntei Mănăstirii Putnii, cu osărdiia şi toată cheltuiala Preosf[i]nţitului
mitropolit al Moldovii, kir Iacov, în anii 7263 <1755>, avgust 15”. Înnălţăme ei
iaste giumătate stănjăn, unul şi giumătate ţol, iar lărgime 2 1/2 şuhuri. Argint, după
arătare Inventariumului, iaste la dănsa 6 ocă, 50 dramuri48. Preţuire: 442 lei. [p. 37]
Iar trăgăndu-să cu căntarul, înpreună cu lemnul, s-au aflat ocă [loc liber – n ed.].
1 O coroană mare, de argint, pentru icoana mai sus arătată, slobodă, care să
pune la praznice, subţire lucrată; faţa, preste tot, poleită cu aur, în mijlocul cu un
smaragd, iar pre celelante flori, noao rubinuri mari şi cu 144 fire de mărgăritari
mare, iar cu 49 mărgăritari mai mici şi, între răndurile mărgăritariului cele de la
44

Deasupra: 3 1/4 loturi.
Marginal, trei însemnări: 1) Acesta s-au dat la liferungul arginturilor la april [1]810. 2)
Adecă, chivoţelul cel deasupra s-au liferuit, iar fericătura ace, în chip de pistolaş, cu 11 hire de
mărgăr[itari] şi rubinaşul au rămas la această mănă[sti]r[e]. 3) Adecă, argintul şi acele 11 hire prost
mărgărita[r] şi pitricica asămănată ca rubin, 5 lei, argint, iar sf[intele] mo[a]şte nu să preţuesc.
46
Deasupra: 9 lot[uri] 15/32.
47
Marginal: Argintul, 6 [sic !] loturi, 6 lei, iar sf[intele] mo[a]şte nu să preţuiesc.
48
Deasupra: 13 funţi, 26 loturi.
45
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margine de gios, cu 13 floricele prisne cu cuişoare şi cu mărgăritari prisne de aur,
în sirma lucrate, înpodobită. Cumpănire: 12 1/16 loturi.
1 O coroană mai mică, iarăşi pentru înpodobire aceştii icoane, la chipul
Fiiului H[risto]s, ca şi cea mai de sus, lucrată de argint şi poleită, la care, în vărv,
este cruciţă mică cu patru raze, pe care cruciţă, în mijloc, iaste un diamant ca o
linte de mare, iar pin cornuri, 4 rubinuri mici. Şi, osăbit, mai gios, iaste înpodobit
preste tot, adecă: în mijloc cu o pietrice rătundă, roşie, iar pre celelante flori, cu
noao rubinuri mari şi cu 149 fire de [p. 38] mărgăritari şi, precum şi la cea mai de
sus, sănt floricele prisne de aur, 9. Amăndoao aceste coroane au tras la cumpănă
7 3/8 loturi.
2 Doao coroane, iarăşi pentru aceasta icoana, 1 mare, la capul Precistii şi 1
mică, la al Fiiului, amăndoao, cu cruciţe în vărv şi, preste tot, bătute cu flori la
smoala, prisne de argint şi feţile, poleite gros, cu aur. Amăndouă au tras 117
dramuri49. Preţuire: 18 lei, 7 1/2 creiţari.
2.1 O icoană, iarăşi chipul Maicii Precistii, mică, înnaltă de un şuh, iar în
curmezişi de 10 ţoluri, ferecată preste tot, afară de feţe, cu argint, tot cu flori bătute
la smoală. Meşterşugul zugrăvelii iaste vechi, prost, iar argint, după socotinţă, iaste
la dănsa, dar, cu lemn cu tot, au tras una ocă, 49 dram[uri]. Aceasta iconiţă stă supt
cea mare de supt Nro 1. Preţuire: 17 lei.
Osăbite podoabe iarăşi la ico[a]nă cea mare
6 Şasă şereaguri de margaritari foarte mărunţel, de şapte ţoluri lungi, de
care, la mijloc, spănzură o sarjă, prisne de aur, cu un rubinaş în mijloc, mărişor şi
cu 7 pre de laturi, mai mici; iaste încă legat de aceste şereaguri un inel de argint,
deasupra cu piatră de [p. 39] matostat, pe care iaste o pecete a mitropolitului Iacov;
aşijdere, iarăşi un inel mic, prisne de aur, cu smaragd verde şi cu doao rubinaşe
deasupra, care şereaguri, şarjă şi amăndoao inelile, cu luare aminte, la cumpănă cea
pentru galbeni, au tras 7 1/2 dramuri.
1 Un şireag, iarăşi de margaritari, de mijloc, în care sănt 225 fire, şi
2 Şereguţe, margaritari mic, 11 coraluşe negre, în care să află fire şi de
aceste spănzură o şarjuţă mică de argint cu şmalţ şi cu un rubinaş de care spănzură
şi doao fire mărgăritari mai mărişor50.
2 Ochiuşori de argint, poleiţi cu aur, care sănt de [loc liber – n ed.].
3.1 O icoana, iar mică, înnaltă de 11 1/2 ţoluri, iar, în larg, de 10 1/2 ţoluri,
iarăşi chipul Maicii Precistii cu chipul Răstignirii, mic, înnainte sa, iarăşi preste tot
ferecată cu argint, afară de feţe, şi cu flori bătute la smoală; din dos, pe prevaz,
iaste scris cu slove bătute, moldoveneşte: „Iacov, mitropolit Moldaviei, v let 7276
<1767–1768>”. Argint, la dănsa, după arătare Inventariumului celui vechi [loc

49
50

Deasupra: 21 1/2 loturi.
Marginal: Aice, lipsesc 80 hire de mărgăritari.
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liber – n ed.], [p. 40] iar, cumpănindu-să, cu lemn cu tot, s-au aflat: una ocă, 30
dramuri. Preţuire: 22 lei.
4.1 O iconiţă, chipul Sf[â]ntului Arhanghel Mihail, înnaltă de 9 ţoluri şi
lată de 6 1/2 ţoluri; pe margini, înpregiur, ferecată cu argint; privaz de un ţol lată,
cu flori bătute în smoală, coroniţă înpregiurul capului naltişoară, iarăşi cu flori
bătute. Argint să socoteşte la dănsa, după Inventariul vechi [loc liber – n ed.].
Preţuire: 4 lei, 30 creiţari.
5.1 O iconiţă mică, de 4 ţoluri înnaltă şi de 3 1/4 şuh lată; faţa, săpată în51
fildeş, praznicul Învierii, Pogorăre Sf[ântului] D[u]h, Tă[i]ere Capului Sf[ântului]
Ioan, Răstignire, Umivanie şi Blagoveştenie. Pe margini, ferecată cu argint, lucrat
în flori de sărma şi poleită, pe care, în mijloc, iaste Răstignire săpată, iar înpregiur,
slove bătute în limba slavenească: „Aceasta icoana au ferecat-o episcopul Anastasii
a Romanului, v let 7066 <1558>, iunii 12”. De dănsă, spănzură un bold rătund ca o
nucă mare, de aspis vănăt, sferdelit şi cu o faţă săpată pe dănsul, de care mai
spănzură şi un canaf de ibrişin mare, vechi; sănt la dănsa şi 6 pietricele vănăte.
Argint, după Inventariumul cel vechi, este 20 dramuri; [p. 41] iar cumpănindu-să
cu lemn şi cu boldul fără de cănaf, au tras 97 1/2 dramuri52.
6.1 O icoana mare, veche, praznicul a Învierii, înnaltă de 1 şuh, 7 1/4 ţol,
iar lată de un şuh, 4 1/4 ţoluri, care, înpregiur, prevazul iaste ferecat cu argint, cu
flori străbătute şi poleite cu aur. Aşijdere, închipuire văzduhului, deasupra
Măntuitoriului H[risto]s şi, deasupra, spre cornuri, cum şi coroniţele la 8 chipuri,
sănt de tabliţe de argint cu floricele bătute şi poleite. La capul unui chip sănt doao
steclişoare, iar, pentru al 3le, numai locul, în argint.
N. B. Coroniţă de la capul lui H[risto]s, care să socoteşte să fi fost de 2 1/2
dramuri, argint poleit cu aur şi cu 3 pietricele proaste, lipseşte. Pe prevazul aceştii
icoane, din jos, scrie cu slove bătute în argint, slaveneşte: „Siia icona ocova,
arhimandrit Spiridon ot Putna, v leto 7074 <1566>”. Argint, după socotinţa, 80
dramuri. Preţuire: 16 lei, 30 creiţari.
7.1 O icoana, iarăşi foarte veche, de un şuh, opt ţoluri înnaltă şi un şuh, 5
1/2 ţoluri lată, Praznicul Naşterii; pe margine, înpregiur, căte de 2 ţoluri lat,
ferecată cu argint, cu flori bătute şi poleită cu aur. [p. 42] Aşijdere, la chipuri, 6
coroniţe şi, osăbit, deasupra îngerilor, tabliţe de argint, pe care sănt şi coroniţile lor;
pe privazul din gios, cu slove bătute, scrie: „Siia icoana stvori i ocova episcop
Anastasie Romanschii i dade ia monastiriiu ot Putnoi i procee v let 7078 <1570>,
fevruariea 18”. Argint, după socotinţa, poate fi 80 dramuri. Preţuire: 11 lei.
8.1 O icoana, iarăşi veche, Înălţare lui H[risto]s, înnaltă de un şuh, 7 1/2
ţoluri şi de un şuh, 4 1/2 ţoluri lată; pe margine iaste ferecată, ca şi celelante; la
chipuri, 6 coroniţe; aşijdere, pintre îngerii cei de sus, tabliţă, iarăşi de argint,
poleite; pe privazul din gios scrie: „Siia icona ocova episcop Anastasii Romanschii
51
52

Tăiat: cimcir.
Marginal: O pietricică lipseşte.
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v let 7076 <1568>, ghenuar 1”. Argint, după socotinţă, 70 dramuri. Preţuire: 9 lei,
25 creiţari.
9.1 O icoana, iarăşi veche, Bogoiavlenie, înnaltă de un şuh, 2 ţoluri lată, pe
margin ferecate ca şi cele mai de sus; la chipuri sănt 5 coroane lucrate în sărmă, pe
care, mai nainte, au fost 33 pietricele, iar acum să află numai 2 rubinuri şi 5
pietricele proaste; pe privazul cel de gios, cu slove bătute, scrie: „Siia icoana stvori
i ocova arhimandrit [p. 43] Dosithei ot Putna i să ucenicomă svoimă, ierodiacon
Anastasie, v let 7093 <1585>, mţa avgusta”. Argint să socoteşte a fi ca 50 dramuri.
Preţuire: 6 lei, 50 creiţari.
10.1 O icoana veche Sfinţilor Ap[o]stoli Petr[u] şi Pavel, înnaltă de un şuh,
7 1/2 ţoluri şi lată de 1 şuh, 4 ţoluri, ferecată pe margini cu argint cu flori bătute şi
poleite, coroanele şi, pintre amăndoao, Ap[o]stoli; cămpul, pănă la giumătate
chipurilor, acoperit cu table de argint şi iarăşi poleite cu aur, care fericătură iaste
prinsă cu 56 cue de argint cu bolduri în capete, iar 31 de acest feliu boldurile
lipsăsc. Pe privazul din gios scrie: „Siia icona ocova ep[i]scop Anastasii
Romanschii i mitropolit, v let 7076 <1568>, dechemvrie 25”. Argint, după
socotinţă, 95 dramuri53.
11.1 O icoana veche, Prorociia Sf[â]ntului Proroc Isaiia, de 1 şuh înnaltă şi
de 10 ţoluri lată, ferecată pre margini, înpregiur, căte de 1 1/4 ţol, cu argint cu flori
bătute, pe care, deasupra, scrie: „Obraz Sf. Proroca Isaii i prorocestvo ego”, iar, din
gios, iarăşi pe privaz de argint, scrie: „Aceasta icoană s-au ferecat cu toată
cheltuiala noastră, Antonii mitropolit, let 1734”. [p. 44] Argint să socoteşte ca
40 dramuri54.
Coroanele cele bătute pre la alte icoane
12.7 Coroane mici de argint, din care 2 sănt poleite cu aur, pe capetele
chipurilor de pe icoană hramului de la catapeteazmă; să socotesc 16 dramuri55.
Preţuire: 2 lei, 40 creiţari.
13.2 Coroane mai mari, înpregiurul capetelor Sfinţilor Ap[o]stoli Petr[u] şi
Pavel, iarăşi de la catapeteazmă; să socotesc 20 dramuri56. Preţuire: 3 lei, 20 creiţari.
14.2 Coroane, iarăşi de argint, adecă: la icoană cea marea, H[risto]s, din
pomelnic, cu 2 rubinuri mici şi cu o pietrice verde la mijloc şi florile pe dănsa,
poleite cu aur; iar al doile, la icoană Precistii, iarăşi din pomelnic, înpodobită cu o
pietrice mărişoară şi cu doao mai mici, proaste. Şi iarăşi, florile, poleite cu aur,
argint; să socoteşte 17 lotu[ri]57. Preţuire: 16 lei, 10 creiţari.
53

Marginal: Aceasta s-au dat la punţirung la [1]807, iar lemnul, la dezbrăcare argintului,
vechiu fiind, s-au sfărmat de tot.
54
Marginal, cu creionul: La revizie s-au aflat că din egumeniia lui Paisie Ioanovici lipseşte.
55
Deasupra: 3 1/5 lot.
56
Deasupra: 4 loturi.
57
Deasupra: 17 loturi.
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15.4 Coroniţe pe o icoana mică a Maicii Precistii, adecă: pe capul Maicii
Precistii – mai mare, iar la H[risto]s – mai mică, cu tragere înpregiurul capului,
amăndoao cu flori bătute în smoală, iar al 3le şi al 4le de pin pregiur capetelor a 2
îngeri, foarte mici. Argint, 4 loturi. Preţuire: 3 lei, 20 creiţari.
16.2 Doao repide, iarăşi prisne de argint curat, pe care, căte pe amăndoao
feţele, sănt căte 5 heruvimi pe table rătunde bătuţi, iar pintre dănşii, preste tot, cu
flori de sărmă străbătute. [p. 45] Mănunchiul iaste rătund, nepoleit, iar deasupra
mănunchilor au căte un bold mare, rătund, pe care, înpregiur, cu slove bătute, scrie:
„Io Stefan voevod, Bjieiu milostiiu, gospodar Zemli Moldavscoi, snă Bogdana
voevod, stvori siia repidi v monastir ot Putnoi ideje est hramă Uspenie Presveteai
Bdţî, v leato 7005 <1497>, ghenar 14”. Cumpănindu-să, au tras 2 ocă, 170
dramuri58. Preţuire: 222 lei, 30 creiţari.
N. B. De la o repidă, cruciţă mică de argint lipseşte, iar la una iaste în vărv.
17.2 Doao trichirii arhiereşti, una cu trii fofeze şi altă cu doao fofeze,
prisne de argint, poleite, însă făr de scaun; în mijloc, amăndoao au căte o cruciţă de
argint cu jmalţ roşu şi verde şi cu pietricele înpodobite. La cumpănă, au tras
amăndoao 320 dramuri59.
18.2 Doao sfeşnice mari pentru pristol, de argint, nalte de 1 şuh şi 10 ţoliri
[sic !]; stălpurile lor sănt făcute ca în strug, însă de bucăţi cu flori bătute; turtele
cele deasupra şi fofezile, sade, iar scaunile lor sănt cu trii laturi, despărţite gios în
trii picioare; muchile picioarelor sănt înpodobite cu linii de sărma, iar laturile, tot
cu flori bătute; iar pe o parte a laturilor, înlăuntru unui ţircul rătund, cu slove
bătute, scrie: „Iacov, proin mitropolit Moldaviei, [p. 46] anul”, pe unul, „1768”,
iar pe altul, veletul cel vechi, „7276”. Alcătuire lor iaste căte pe o vargă de aramă pe
dinlăuntru. Au tras, amăndoao, la cumpănă: 1 ocă, 384 dramuri60. Preţuire: 128 lei.
Candilile
1.1 O candila mare, făcută după obiceiul candilelor Besericii Răsăritului,
de argint, cu flori preste tot, străbătute, cu trii lanţuje, care, din gios de mijlocul ei,
să ţin cu belciuge de capetele a trii feţe de îngeraş, iar deasupra, de un capac, care
iaste cu flori bătute, iar la mijlocul lanţujilor, trii bolduri sănt sade. Au tras, la
cumpănă, 1 ocă, 17 dramuri61. Preţuire: 76 lei, 30 creiţari62.
2.1 O candilă, puţin mai mică decăt cea mai de sus, însă la mijlocul
lanţujilor aceştiia, nu sănt bolduri şi pe margine cea deasupra, neted, scrie cu slove
bătute: „Aceasta candilă o am fierosit-o Sf[i]ntei Mănăstiri Putnii, monahia
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Deasupra: 5 funturi, 18 loturi.
Marginal: Aceste, la [1]810 s-au dat la liferung.
60
Deasupra: Scoţind 16 lot[uri], vergile cele dinlăuntru, de aramă, rămăn argint 4 funţi.
61
Deasupra: 2 funturi, 12 1/2 loturi.
62
Marginal, text anulat: Să cunoaşte lipsa, una [?] de cinci chipuri de argint, poleiţi, tare
mici. Zri list [vezi pagina – n. ed.] 48.
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Elisavetha Micleasca, v let 7268” şi iarăşi „1760”. Au tras la cumpănă 207
dramuri63. Preţuire: 31 lei, 27 1/2 creiţari.
3.1 O candilă, iarăşi după făptura cea obicinuită, cu trii lanţujele, capacul şi
belciugul cel deasupra, neted, iar boldişorul cel de desupt lipseşte; [p. 47] pe
margine cea deasupra, cu slovele cele începătoare, scrie: „Antonii mitropolit,
1734”. Au tras 134 1/2 dramuri64. Preţuire: 24 lei, 15 creiţari.
4.4 Patru candile65, puţin mai mici, întru o asămănare una ca alta, căte cu
trii obicinuite lanţujele şi pe fieştecare, iarăşi numai cu slovele cele începătoare,
săpat, scrie: „Antonii mitropolit, 1734”. Au tras, tuspatru, la cumpănă, 349
dramuri66. Preţuire: 48 lei.
5.2 Doao candile vechi de argint, care, lăngă cea mare, de supt Nro 1, stau
înnainte icoanei mari a Maicii Precistii, căte cu 3 obicinuite lanţujele şi la mijlocul,
căte cu un boldişor sade, din care unul iaste despicat în doao; marginile lor sănt
stricate şi slove greceşti, care, pentru stricăciune, nu să pot ceti. Au tras amăndoao
175 1/2 dramuri67.
6.1 Una candilă, iarăşi veche, puţin mai mică, cu trii lanţujele şi iarăşi, la
margine cea de sus, cu slove greceşti, din care să cunoaşte anul „1750, ianuarii”.
Boldişorul de desupt lipseşte. Au tras 57 1/2 dramuri.
1 Candilă vechi, argint a 8le probă de la dezrădicata Sehastrie Putnii; scris
deasupra: „Stareţ Sila, anul 7265 <1756–1757>”. Cumpănire: 13 1/8 lot[uri].
Preţuire: 8 lei, 45 creiţari.
1 Candilă, iarăşi de la Sehas[tria] Putnii, pe care au dat-o Stefaniţă Iamandi
în 7253 <1744–1745>. 19 1/4 loturi. Preţuire: 19 lei, 15 creiţari.
[p. 48]
Cadelniţile
1.1 O cadelniţă mare de argint, făcută după obiceiul vechi, însă cu mare
sărguinţă şi pre tot poleită cu aur; pe gavanul cel de desupt scrie cu slove bătute
între doao linii: „Siia cadelniţa sătvorenna est ot Ioanna Stefana voevodî, gospodar
Zemli Moldavscoi, v leat 6978 <1470>, april 12 deni”; iar gavanul cel deasupra
iaste împodobit cu multe rure în doao rănduri, cu floricele străbătute şi, supt
fieştecare, au fost căte un chip vărsat şi cătră tabliţă lipiţi, adecă: Ap[o]stoli,
mucenici i proci; din acele chipuri, acum să află la răndul cel din gios 6, iar, la cel
de sus, 3; iar din gios, pentru 10, şi din sus, pentru 5, au rămas numai locurile
deşerte. La cele 4 lanţujele de pre de laturi sănt, în mijloc, căte un serafim vărsaţi
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Deasupra: 1 funt, 5 3/4 lot[uri].
Deasupra: 24 1/4 loturi.
65
Marginal: Una dintru aceste, după cerceare [sic !] din 31 octom[brie 1]826, să află lipsă,
iar 2 din cele[lalte], trebue repar[ate].
66
Deasupra: Acele 3: 1 funt, 16 loturi.
67
Marginal: Acest[e], după consr… [indescifrabil – n. ed.] din 27 [loc alb – n. ed.] [1]810
s-au lifer[uit].
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şi, de la tustrei, căte o aripă lipseşte şi de belciugile acestor serafimi spănzură căte
un zurgalău; lanţujelul cel din mijloc să ţine de o cruciţă pe care iaste închipuire
Răstignirii, vărsată; din vărful căpacului şi iarăşi pe dănsul, un zurgalău mai mare.
Capacul cel deasupra iaste în opt muchi făcut [p. 49] şi înfundat, pe care sănt şi 8
căşiţ, întru care, oarecănd, era pietre; deasupra acestui capac, un belciug mare. Pe
scaunul ei cel de desupt sănt chipuri şi peceţi domneşti bătute neted. Au tras la
cumpănă 1 ocă, 329 dramuri. Preţuire: 86 lei, 52 1/2 creiţari68.
2.2 Doao cadelniţe mai mici, după obiceiul vremii de acum făcute;
gavanurile cele de desupt, cu flori bătute în smoală, iar cele deasupra, cu flori
străbătute, care au căte o cruciţă în vărv, de care să ţin lanţujele cele din mijloc, iar
la mijlocul lanţujelelor celor de pre laturi, pe fieştecare, iaste căte o cruce şi de
belgiugile acestor cruci spănzură căte un zurgalău; pe margine gavanurilor celor
deasupra, scrie cu slovele cele începătoare pe amăndoao: „Antonii mitropolit,
1734”. La cumpănă au tras amăndoao, înpreună, 1 ocă, 38 dramuri. Preţuire: 80 lei.
3.1 O cadelniţă, iarăşi de argint; gavanul cel de desupt, bătut cu flori, iar
scaunul ei, neted; cel deasupra, cu flori străbătute şi, în vărv, cu cruce; la mijlocul
celor de pe de laturi, trii crucişoare cu 3 zurgalăi. Capacul, deasupra, iarăşi sade.
Au tras la cumpănă 141 dramuri69.
4.1 O cadelniţă, iar de argint, puţin mai mică, făptura ca şi cea mai de sus,
cu atăta numai deosăbire că, la mijlocul lanţujilor celor de pe margini, nu sănt
cruci, ci numai 3 zurgalăi şi, pe margine scaunului ei cel de gios, cu slove [p. 50]
săpate, scrie: „Aceasta cadelniţă au făcut-o Parascheva, giupăneasa lui Gavriil
Neculce, v let 7260 <1751–1752>”. Au tras la cumpănă 148 1/2 dramuri70.
Preţuire: 15 lei, 20 creiţari.
5.1 O cadelniţă de argint, încă mai mică, frumos lucrată; gavanul cel de
desupt, cu flori bătute, scaunul de gios, cu gzimţi înpregiur, capacul cu flori
străbătute pintre linii, cu cruciţă în vărv, de care să ţine lanţujelul cel din mijloc; la
mijlocul lanţujilor celor de pre de laturi, sănt trii cruciţă, de care, cu belciuge,
sănt legaţi trii zurgălăi; căpacul cel de sus iaste cu czimţi înpodobit. Au tras
128 dramuri71.
6.1 O cadelniţă, iarăşi asemene, scrie pe dănsa: „Moldoviţa, arhim[andrit]
Venedict, 1778”. Cumpănire: 31 loturi72.
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Marginal: Din candilă, nelipsă aice, să urmiează la cadelniţă, iar la ace candilă nu
lipseşte nimică.
69
Marginal: Aceasta în… [indescifrabil – n. ed.] s-au liferuit.
70
Deasupra: 23 loturi.
71
Deasupra: 22 1/2 [tăiat 31] lot[uri].
72
Marginal: Aceasta este de la dezrădicata Măn[ă]st[ire] Moldoviţa, făcută prin sil[in]ţ[a]
arhimand[ritului] Venedict, în a[nul] 1778. Cu creionul: [1]826 s-au luat la Ep[i]sc[opia] Cernăuţ[i].
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[Alte obiecte]
1.1 O căţue de argint cu trii picioruşe, în flori lucrate; stă pe o tablă
rătundă, cu flori bătute, cu czimţi îndoiţi pe margine; gavanul ei cel de desupt,
iarăşi cu flori bătute, iar capacul deasupra, care să deşchide ca un săcrieş, iaste cu
flori străbătute şi cu cruciţă în vărv; supt tablă cea rătundă, mai ari un scaun cu flori
străbătute [p. 51] pe margini, de care să ţine o ţeve rătundă, în loc de toartă, şi de
dănsa iaste aninat un zurgalău mic, iar peste aceasta ţeve sau tortă iaste o tablă
lătişoară pe care iaste chipul Maicii Precistii cu Fiul în braţi, bătut în smoală, după
modă veche şi poleită; boldul cel din capătul torţii, încă iaste poleit; scobă, pe care
razămă tortă, iaste de fier. Au tras la cumpănă 210 dramuri. Preţuire: 39 lei,
15 creiţari.
2.1 Un litier mare, iarăşi de argint, care iaste o safra mare în cornuri,
rătunde lucrată, în mijloc sade, iar pe margin cu flori bătute în smoală şi poleite; pe
faţă ei sănt doao potiraşe, înlăuntru şi puţin pe margine poleite şi amăndoao cu
căpace şi pe căpace cruciţe; un potiraş ca o solniţă făcut şi doao sfeşnicele mici,
care toate aceste cu şuruburi sănt prinse de faţă aceştii safrale. Dedesupt, razămă pe
trii picioare îndoite şi pe fund scrie: „Acest potnos s-au făcut din argintul Sfintei
Mănăstiri a Putnii şi toată cheltuiala şi [p. 52] s-au început fiind igumen Anton şi
s-au isprăvit fiind igumen Pahomii, let 1772”. Au tras, la cumpănă, cu toate cele de
pe dănsu, 2 ocă, 116 1/2 dramuri. Preţuire: 105 lei, 20 creiţari73.
3.1 O crestelniţă mare de argint cu 2 torţi înnuntru şi pe din afară, sade;
scaunul rătund, iarăşi sade şi poleit, pe margine cea deasupra, din afară, între doao
linii, scrie cu slove bătute şi poleite: „Siia crestelniţa obnovi gospodar Io Alexander
voevoda i gspja ego Roxanda o edina vetha crestelniţa şto beaşe sătvorena ot
starago Stefana voevodî i dade v Putnoi manastir, v let 7075 <1567> iunii, în 18”.
Pe margini şi înnuntru iaste puţin poleită; au tras la cumpănă 2 ocă. Preţuire: 106
lei, 40 creiţari.
4.1 Un blid mare pentru colivă, de argint, adănc; pe marginile, înpregiur,
de 2 ţoluri şi 3 civerturi lat şi poleit, pe care, de o parte şi de altă, între linii, sănt
flori înpregiur, săpate şi, în mijlocul lor, iarăşi între doao linii, sănt slove mari şi [p.
53] doao peceţi rătunde; în slovele cele mari scrie: „Sei bliud sătvori gdnă Io
Alexander voievoda i gspja ego Roxanda i ciada ihă Bogdan i Petr i Costantin i
dade ego v Putnoi monastir bîti za colivo, v let 7075 <1567>, iunii, în 11”. Iar
înpregiurul peceţii cei din dreaptă, scrie: „Io Alexander voevod”. Iar pe al doile, pe
care iaste cruce, scrie: „i gospoja ego Roxanda”. Au tras la cumpănă 3 ocă, 100
dramuri. Preţuire: 226 lei.
5.1 Un blid mic pentru anafora, de argint, pe margin cu flori bătute în
smoală şi în mijloc, iarăşi o florice rătundă şi pre lăngă florile cele de pe margin,
scrie: „Acest blid s-au făcut din argintul Sfintei Mănăstiri Putnii, fiind igumen
73
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ieromonah Calistrat, ostenitori monah Rafail, v let 1756”. La cumpănă au tras 122
1/2 dramuri74.
6.1 Un pomăzuitori mic de argint cu cruciţă în capăt, ca în strug lucrat, de
2 1/2 dramuri. Preţuire: 40 creiţari.
7.2 Doao părechi paftale de argint lungăreţe, cu flori săpate pe dănsele; pe
o păreche din aceste scrie: „Stareţ Sila”. Au tras, amăndoao părechile, 142 dramuri.
Preţuire: 34 lei, 40 creiţari. [p. 54]
8.2 Doao75 părechi, iarăşi paftale mai mici, rătunde, înbulbucate la mijloc
şi sade, iar pe margine, cu czimţi rătunz. Au tras la cumpănă 46 dramuri. Preţuire:
4 lei, 50 creiţari76.
9.1 Un panaghiialnic de scoica, vechi, după modă veche lucrat şi ferecat
înpregiur cu argint şi poleit; pe unul iaste închipuire Sf[intei] Troiţe, săpat, iar pe
altă parte, Zaciatie Presfintei Născătoarei de Dumnezeu; pe cel dintăi scrie pe
margine ferecăturii: „Sei panaghiiar sătvori Ion Teclici i să podrujiia ego Tecla i
dade ego vă za dşie”. Iar pe al doile: „Sebea i roditelei svoihă i Cozmi bratu Tecli v
Moldoviţî, v leto 7061 <1553>”. S-au tras, înpreună cu scoica, 200 dramuri.
Preţuire: 3 lei.
10.1 Cărjă arhimandrească; toiagul ei de lemn greu de mahoni, iar
mănunchiul ei este de argint, care slujeşte pentru nacialnicii Putnii; argint, după
socotinţă, este 26 dramuri. Preţuire: 16 lei77.
[p. 55]78
1.1 Un policandru foarte mare, de un stănjăn, doao şuhuri, 3 ţoluri nalt, de
alamă galbănă, cu 35 ramuri şi cu 35 fofeze ca nişte blide; pe ramurile cele cu flori
aşezate şi pe fieştecare ram iaste pe flori căte un chip de înger, vărsat şi, osăbit,
pintre ramuri, înpodobit cu flori. Stălpul, de care razămă toate ramuri şi florile,
iaste ca în strug făcut; deasupra, cruce mare de alamă şi, mai deasupra ei, toartă,
care să ţine de lanţul de care iaste aninat; dedesupt, un bold rătund, foarte mare,
sade, supt care bold sănt alte boldişoare ca în strug lucrate şi, pe unul, cu slove
săpate, scrie: „Iacov, proin mitropolit, v let 1765, ghenar 1tăi”. De ramurile cele din
gios şi de vărv boldului celui de desupt, spănzură opt oao mari de struţi, legate în
cruciş cu argint şi, la fieştecare, iaste căte un cănaf de ibrişin cu măgălie. Acesta,
fiind mare, nu iaste cu putinţă a-l cumpeni, dar să socoteşte a fi de 150 ocă. Lanţul
acestui policandru, de fier, de gios, ca 4 stănjăn iaste întru una, iar mai sus, să
despărţeşte în patru părţi, ca căte de 1 1/2 stănjăn, pănă la ferestele trulii de care
iaste legat, zugrăvit roşu.
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Marginal: Acesta la [1]810, cu alte argintării s-au dat la liferung.
Cuvânt tăiat, înlocuit cu una. V. nota următoare [n. ed.].
76
Marginal: Din aceste paftale, o păreche s-au dat la liferungul argintăriilor la anul 1810.
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Marginal: Această cărjă, prin uitare, s-au scris şi la Inventariumul pojijiilor de casă la No 1.
78
Începând de aici, rubrica „Preţuire” dispare [n. ed.].
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2.1 Policandru mic, care stă în tinda besericii, iarăşi de alamă, cu 12 fofeze
pentru lumănări şi cu 12 ramuri de flori de [p. 56] alamă; dedesupt, un bold, ca în
strug lucrat, pe care scrie: „Acest policandru s-au dat la schitul Putnii, unde iaste
hramul Blagoveşteniei, de dum[nea]lui Ioniţă Vărnav vel ban, întru vecinică
pomenire, v let 7265 <1756>, octom[brie] 14”. De vărvul acestui bold spănzură un
ou, iarăşi de struţi, ferecat cu bleh şi înpodobit cu cepregele de ibrişin negru şi cu
un cănaf de ibrişin. Au tras la căntar 11 ocă. Lanţul pe care stă acesta iaste de hier,
prins de bolta tinzii, zugrăvit cu văpsele vănăte, ca 5 stănjăn de lung.
3.1 Policandru mai mic, iarăşi de alamă, cu 6 ramuri şi cu 6 fofeze cu flori
vărsate şi pintre ramuri, iarăşi flori cu şilduri; boldul iaste deasupra, rătund, iar din
gios în muchi, supt care iarăşi, în chip de cănaf, mai iaste un boldişor cu un cănaf
de ibrişin roşu. Au tras la că[n]tar 14 ocă, 100 dramuri. Acesta stă în pomelnicul
besericii, aninat cu lanţul de fier ca 3 stănjăni lung, zugrăvit roşu.
4.1 Policandru, încă mai mic, de alamă, cu 6 ramuri cu flori vărsate şi cu 6
fofeze pentru lumănări; boldul iaste sade şi rătund, iar dedesupt, ca în strug lucrat,
de care spănzură un cănaf de ibrişin verde; au tras la căntar 5 ocă, 300 dramuri.
Acesta iaste spănzurat pe şvară, înnainte stălpilor pomelnicului. [p. 57]79
5.1 Policandru mic, de alamă, cu 12 ramuri de flori şi cu 12 fofeze, a
cărora turtele sănt ca în czimţ lucrate; deasupra cruce în opt cornuri; boldul cel
dedesupt, ca în strug făcut, sade. Au tras la căntar 3 ocă, 200 dramuri. Acest stă pe
şfară, în trapezare.
6.1 Policandru de alamă, mic, care stă în beserica cea de sus a Sfinţilor
Ap[o]stoli Petr[u] şi Pavel, cu 6 ramuri cu flori vărsate şi cu 6 fofeze pentru
lumănări pe dănsile; boldul cel dedesupt iaste rătund, sade; iar deasupra iaste cruce
şi tortă, care să ţine de lanţ. Au tras la căntar 4 ocă. Lanţul de fier, în lung, va fi ca
1 1/2 stănjen, zugrăvit roşu.
7.2 Cruci de spijă, străbătute cruciş, căte cu 2 fofeze şi căte cu 2 canafuri de
ibrişin, unul roşu, unul albastru, care spănzură cu şvară pe la strane, în biserica. 2 ocă.
8.2 Sfeşnice mari, de alamă, care la zile proaste stau pe prestol; au tras 2 ocă.
9.4 Sfeşnice mai mici, de alamă, din care unul, la zile proaste, iaste la
jertvennic, iar trii, în beserica cea de sus; au tras tuspatru 300 dramuri.
10.1 Ibric de părete, care stă la umivanie, pentru spălare, de aramă80, roşu,
rătund, cu căpac şi, preste tot, cu flori bătute după modă noao, cu meşterşug bun;
pe căpac iaste un îngeraş vărsat, ţiind într-o măna trămbiţă, iar într-altă,
[p. 58] închipuire lumii; ţămporugul de desupt iaste de alamă; au tras 1 ocă, 10
dramuri. 5 lei.
11.1 Lighinul acestui ibric, de alamă galbănă, pe a căruia fund, din nuntru,
iaste închipuire Blagoveşteniei. Au tras 1 ocă, 2 litre. 3 lei81.
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12.1 Ibric mic pentru ocrop, foarte vechi, de aramă, spoit. Au tras
50 dramuri82.
13.1 Ibricel foarte mic, cu căpac, de aramă, spoit, au tras 25 dramuri83.
14.1 O candila mare de alamă, care stă înainte Rastiiatiei, înfundată cu o
turte de sfeşnic de aramă pentru lumănare, în mijloc, iar pre de laturi, pentru 12
lumănăr foarte mici; să ţine cu 3 lanţuze de fier şi cu căpăcel deasupra, iarăşi de
fier. Au tras 1 ocă, 2 litre. De aceasta candilă spănzură iconiţă de cimcir cu aspis şi
cu un cănaf, care iaste la răndul icoanelor celor ferecate cu argint, supt Nro
5 arătată84.
15.1 Ibric de alamă, la beserica cea de sus, cu căpac; au tras 30 dramuri85.
16.1 Ibric foarte mic, cu căpac, de aramă, spoit; au tras la cumpănă
15 dramuri.
17.2 Doao căţue de fier, una în beserica cea mare, iar altă, în cea de sus,
pentru cărat foc. Amăndoao au tras 1 ocă, 250 litre86.
18.1 Lingură de aramă veche, pentru cărat foc; au tras 20 litre87.
19.9 Părechi mucări de fier; au tras 200 litre.
20.1 O căţue de fier pentru jeratic, 2 litre88.
21.1 O horă mare stricată, de spijă, vărsată cu flori, care, în vremea mai
înainte [p. 59] de aşezare policandrului celui mare, aceasta era în loc de policandru;
s-au tras toate bucăţile înpreună şi s-au aflat spijă 55 ocă89.
22.1 Litier de cosător, cu 2 potiraşe şi căpăce, vechi şi stricat; au tras 1 ocă
230 dramuri90.
23.1 Un potir mare de cositori, cu căpac, care iaste pentru paos, sade iaste
făcut şi scrie pe margine: „Mănăstire Putna”; au tras 1 ocă, 350 dramuri.
24.1 Talger de cositori pentru anafora la beserica cea de sus; au tras
150 dramuri.
25.2 Vergi de fier mari, una la dveră cea mare, iar al doile, la zavesa cea
din tinda besericii.
26.3 Vergi de fier, puţin mai mici, adecă: doao la dverile cele mai mici, iar
una la umivalniţă.
27.6 Vergi de fier văpsite roşu, pe care stau candilile la catapeteazmă.
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Marginal: Stricat.
Marginal: Stricat.
84
Marginal: Învechită fie [?].
85
Marginal: Stricat.
86
Probabil, eroare, în loc de 1 ocă 250 dramuri [n. ed.].
87
Probabil, eroare, în loc de 20 dramuri [n. ed.].
88
Marginal: Au ars de istov.
89
Marginal: Aceasta horă, de tot stricată şi spre nici o slujbă fiind, s-au pus la sleire
clopotului Buga, la anul [1]820.
90
Marginal: Dintru acesta s-au făcut un blid pentru osfeşt[anie].
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28.3 Vergi de fier, la besericuce cea mică, adecă: una la umivalniţă şi doao
la dverile catapetezmii91.
29.2 Cleşte lunge, unul pentru pălicandre, iar altă la sfeşnice cele mari, cu
vergi de fier, prin lemn aşăzate92.
30.1 Fănar paradialnic mare, de steclă şi cu bleh deasupra, avănd şi o
cruciţă în vărv, iarăşi de bleh.
31.1 Un fănar mare de steclă, care stă în pritvorul besericii93.
32.1 O cruce de fier mare, cu bolduri de bleh alb, mare, care au căzut de pe
beserica Săhăstriei.
33.1 Un talger pentru anafora, de cositori, prost, cu czimţi pe margine şi cu
3 picioruşe; 160 dramuri.
[p. 60]94
Clopoatile
1.1 Un clopot mare, acel vestit, care să numeşte Buga şi care, din
nenorocită şi neştiută întămplare, trăgăndu-l iarna, la anul 1793, au crăpat. Făptura
lui iaste înpodobită cu flori vărsate şi cu 2 figuri: Răstignire şi Înviiare şi iarăşi, cu
slove vărsate, scrie pe dănsul: „Acest clopot au fost făcut Mănăstirii Putnii [de]
ctitorul Stefan voevod, care acum, stricăndu-să, s-au prefăcut cu cheltuiala
mănăstirească, la anul de la zidire lumii 7269, iar de la naştere lui H[risto]s, 1761,
iunie, în 2”. Materie, într-ănsul, să socoteşte a fi ca 156 de camene, iar camena
iaste 12 ocă95.
2.1 Al 2le clopot, puţin mai mic, care iaste întreg şi bun, ce să numeşte,
după stare locului, Uşeriul, care să socoteşte de 75 de camene sau 900 ocă. Pe
margine cea deasupra scrie: „Ije v Hrista Bga vearen Io Stefan voevod, gpdră
Zemli Moldavscoi, sătvori sei zvonă pri arhimandritea Siluane, v leto 7038
<1530> [sic !]”.
3.1 Al 3le clopot, care să numeşte Siluan, acesta să socoteşte de vro 55
camene sau 660 ocă, pe care iaste scris, înpregiur, slaveneşte, cu slove vărsate:
„Vodnî blagocestivago, Io Petra voevod, arhimandrit Siluan sătvori săi zvon za
svoi dşi i svoi roditeli, v leto 7038 <1530>, mţa ioliia”.
4.1 Al 4le clopot, care să numeşte Polunoştnic, care să socoteşte de vro 250
ocă. Pe dănsul iaste scris: „Io Stefan voevod, gspdar Zemli [p. 61] Moldavscoi,
sătvori sei zvon, mnstîriiu svoemu ot Putnoi, v let 6998 <1490>, mai”.
91

Marginal: Una s-au rupt în vreme reperaţiei beserecuţăi.
Marginal: Unul, stricat.
93
Marginal: S-au str[i]cat şi … [neclar – n. ed.] s-au făc[ut] 2 noao.
94
Începând de aici, rubrica de „Cumpănire” dispare [n. ed.].
95
Marginal: Acest clopot s-au sleit de iznoavă la anul [1]820, prin silinţa şi agiutoriul
igumenului Filaret Bendevschii şi altora, precum să vede scris pe dănsul. După mărturie soborului,
din 12 / 24 mai [1]820, au fost materie, în cel stricat, 1097 ocă şi iarăşi, după mărturie din 27 mai / 8
iulie [1]820, este acest nou, 1230 ocă, din care să vede că este cu 133 ocă mai mare decăt cum au fost.
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5.1 Al 5le clopot şi, după aceasta, mai mic, care să socoteşte de vro 90 ocă,
pe dănsul iaste scris: „Acest clopot s-au făcut la Săhastrie Putnii, de robul lui
Dumnezeu, stareţ Sila, v let 1761”.
6.1 Al 6le un clopoţăl mic, la trapeza, care, înpreună cu stratul, au tras
10 ocă.
7.1 Al 7le, un clopoţăl, iar mic, la poarta, care, iarăşi înpreună, au tras 8 ocă.
8.1 Al 8le, un clopoţăl, la trapezare, de 2 ocă, 300 dramuri.
9.1 Al 9le, un clopoţăl mic, la chilie igumenească.
10.1 O tochiţa de fier, care şi să numeşte Doaba călugărească, în care iaste
17 ocă fier.
11.2 Doao clopoţele mici, care sănt în sat, la mănăstire veche înprumutate,
care, înpreună cu straturile, trag [loc alb – n. ed.] ocă.
Aerile, poalele şi tot feliul de pocroveţe
1.1 Un aer mare, de un stănjăn, un şuh 9 1/2 ţoluri lung şi 4 şuhuri, 11 1/2
ţoluri lat, afară de privazurile cele de pre de laturi, pe care iaste Îngropare
Mântuitoriului H[risto]s, cu obicinuitele chipuri a aerilor, adecă: Mântuitoriul
H[risto]s în mormănt, de 4 şuhuri, 10 ţoluri lung, care faţa şi trupul iaste cosut cu
mătasă, ca trup firesc; acoperemăntul, la mijlocul trupului, iaste prisne de sărma de
aur galbănă, despărţind numai umbrile cu mătasă albă; la capul Mântuitoriului
H[risto]s iaste Maica Precista şi o mironosiţa cu rădicate mâinile în sus, iar la
picioare, Iosif, [p. 62]96 Nicodim şi alt chip; deasupra mormăntului, 4 chipuri de
îngeri, 2 cu repide în măini şi Ioan B[o]goslov ţiind pe Măntuitoriului [sic !] de
mâna stăngă, iar din jos de mormănt, iarăşi, patru chipuri îngereşti, din care 2 sănt
cu repide în măini. Pin cornuri, cele 4 jivin a Evangheliştilor, deosăbiţi cu 2 linii,
între care, cu slove cosute cu sărma de aur, scrie în limba grecească: „Căntănd,
strigănd, glas înnălţănd şi chiemănd”; feţele şi măinile pomenitelor chipuri sănt cu
meşterşugite cusături de ibrişin supţire, ca trup feresc, iar hainele, aripile îngerilor
şi toate coroanele, înpregiurul capetelor, sănt prisne de fiir de aur cosute,
despărţănd numai umbrile, cu ibrişin. Mormăntul, pre margini, iaste verde mestecat
cu fier, iar închipuire văzduhului gropii, roşietică, iar înpregiurul, pre margine
acestui aer, între 2 linii de sărma de 3 ţoluri, depărtate una de alta, scrie cu slove
cosute, iarăşi cu sărma de aur: „Izvoleniem Oţa i spospeaşeniem Sna i soverşeniem
Stago Dha, Io Stefan voevoda, Bjieiu mlstiiu, gospodar Zemli Moldavscoi, snă
Bogdana voevodi, iz blagocestivoiu gspjia ego Marii iz vozliublennimi deati
Alexandra i Bogdana i Vlada, sătvorişa sei aer v monastîri ot Putnoi ideaje hram
Presvtiia Bdţî i prsno dvî Mriia, v leto 6998 <1490>”. Tot aerul acest au fost cosut
pe atlaz cafineu, dar acum s-au ros şi au rămas numai pănza albă pintre chipuri;
privazurile, pin pregiurul lui, sănt de adamască roşie, cu flori săpate, însă foarte
96
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veche şi stricată. Căt iaste el de mare, atăta are şi o pănza albă, pentru învălitura.
[p. 63]
2.1 Un aer mai mic, de cinci şuhuri, 4 ţoluri lung şi 3 şuhuri, 6 ţoluri lat,
afară de privazurile cele de pre laturi, pe care iaste Îngropare, adecă: chipul
Măntuitoriului H[risto]s, ca în mormănt, de 4 şuhuri lung, la care faţa şi trupul iaste
cu meşterşugită cosătura de ibrişin, foarte supţire, cosut ca chip, ca trup firesc,
despărţind umbrele cu alt feliu de ibrişin; aşijdere, părul capului şi a feţii, cu aceiaş
meşterşugită, supţire cosătura, roşietic. Deasupra trupului sănt 6 chipuri îngereşti,
din care 2, adecă unul la cap şi unul la picioare, ţin căte o repidă în măini, pe care,
cu slove alcătuite cu cosătura din margaritari, foarte mărunţel, scrie „Aighios”,
„Aighios”, „Aighios”; aşijdere, din gios de Sf[â]ntul Trup, iarăşi 6 chipuri îngereşti
sănt şi, iarăşi 2 cu repide de acel feliu în măini, cu slove de margaritari mărunţel pe
dănsile, precum şi la cele din sus. Pintre chipurile cele îngereşti sănt mulţime de
stele şi înbrăcămintele, coroanele şi aripile îngerilor sănt, preste tot, cu fir galbăn
cosute. Deasupra Sf[â]ntului Trup şi la margine din gios, sănt căte 2 rănduri de
slove greceşti, iarăşi cu sărma galbănă cosute, iar pe margini, înpregiur, între doao
linii, iaste cosut cu flori de fiir galbăn şi alb; cosuturile aceste au fost pe atlaz
masliniu, care, pentru vechime, cu totul s-au ros, rămăind numai pănza pintre
cosuturi; privazurile sănt de adamasc roşie, foarte vechi şi rupt. [p. 64]
3.1 O poală mare, de un stănjăn, 1 şuh, 7 ţoluri lungă, iar în curmeziş, de 5
şuhuri, 6 ţoluri; preste tot cosută cu sărmă de aur şi de argint, adecă: în mijloc, între
o linie, în chipul unii uşe, iaste praznicul Uspeniei Presf[i]ntei Născătoarei de
D[u]mnezeu, la care Măntuitoriul H[risto]s, cu sf[â]ntul ei suflet în măini, stă lăngă
mormănt, cu rază pe cămp de sărma albă cosut; la cap, Sf[â]ntului [sic !] Ap[o]stol
Petru, iar la picioare, Pavel şi, pin pregiur, ciialanţi Sf[inţi] Ap[o]stoli şi îngeri şi,
deasupra, 4 închipuire de serafim; iar din gios, spre poală mormăntului, un înger cu
sabie în mănă şi jidovul Apfonii cu măinile tăete; iar mai gios de arătatul îngeri şi
unghii, iaste chipul domnului Bogdan voevod, a căruia şi numele, cu slove de
sărma de argint, deasupra sa, iaste scris. Din afară liniei care despărţeşte praznicul
pomenit, înprejur, pintre flori încolotocite rar, verzi, cu fiir galbăn şi alb, sănt,
deasupra, 4 heruvimi; iar de o parte şi de altă, căte 4 chipuri îngereşti; iar pin
pregiur, pre margin, între încolotocirile pomenitelor flori, sănt cele 12 cetăţi, cu
chipuri pe lăngă dănsile, a ţărilor la care s-au întămplat propoveduind Sf[inţii]
Ap[o]stoli, cănd, prin noori, au fost de îngeri aduşi la îngropare Maicii Precistii.
Tocma deasupra, pre margine, sănt doao rănduri de slove mari, cusute cu sărma de
argint, zicănd: „Blagocestivii i Hrstoliubivii Ioan Bogdan voevod, Bjieiu mlstiiu
gpdră Zemli Moldavscoi, [p. 65] snă Stefana voevodi, vnuc Radula voevodi,
sătvori dver siia v ţrcvi sozidannoi ot nego Blagorodie v Putnenscom mnstîri ideaje
est hram Uspenie Precistiia Bdţî, v leto 7018 <1510>, a gospodstva svoego v leto 6
i na semo tecuştii, msţă avgust 15”. La margine din gios sănt 7 cănafe de ibrişin
roşu şi verzi, vechi. În vreme aceasta, iaste căptuşită cu pănza alba, veche.
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4.1 O poala de icoană, iarăşi cu praznicul Uspeniei, cosută cu fiir de sărma,
mai mică, de 3 şuhuri, 5 ţoluri înaltă, iar în curmeziş, de 4 şuhuri şi 4 ţoluri;
chipurile, a Măntuitoriului H[risto]s, care stă lăngă mormănt, a 4 îngeri, care stau
de o parte şi de altă a Născătoarei de D[u]mnezeu, a îngerului celui cu sabie, a
celor 12 Ap[o]stoli şi a jidovului Apfonii, sănt tot cu sărm[ă]; înbrăcămintele cele
pre deasupra tot cosute cu sărma galbănă şi numai marginile hainelor celor de
desupt sănt cu sărma de argint; între liniile cele de pre margine din gios, scrie cu
slove cosute de sărmă galbănă, în limba slavenească: „Aceasta zaveasa au făcut-o
Stefan voevod, cu mila lui D[u]mnezeu, domn pămăntului Moldovii, feciorul lui
Bogdan voevod; au dat-o Mănăstirii Putnii v leto 6993 <1485>, mai, în 5”.
Privazul de gios, de cănăvaţă ghivizie, cu flori săpată, căptuşită cu bogasău galbăn.
5.1 O poală de icoana sau dveră, iarăşi cosută peste tot, praznicul
Blagoveşteniei, cu sărma galbănă şi [p. 66] albă; la care sănt şi chipurile
pr[o]rocilor David şi Solomon cu închipuire a unor hărtii cu slove a pror[o]ciilor în
măini. Pre margine ei cea din gios, scrie cu slove cosute, ca şi la cea mai de sus, în
limba slavenească: „Aceasta dveră au făcut-o Stefan voevod, feciorul lui Bogdan
voevod, în mănăstire Putna, iunii, în 13”. Privazurile, pre margin, sănt de materie
ca şi la cea mai de sus. Înnălţime ei, fără de privazuri, 3 şuhuri, 10 ţoluri, iar
lărgime, 3 şuhuri, 3 ţoluri.
6.1 Dveră, iarăşi cosută cu sărma pe atlaz roşu, chipul Răstignirii, adecă:
Măntuitoriul H[risto]s pre cruce, a căruia Sf[ânt] Trup şi faţă iaste cosut foarte cu
meşterşugită supţietate, cu fir de mătasă albăe, cosut. Deasupra, sănt doi îngeri,
soarele şi luna şi steale iar, din gios, în dreaptă, 4 mironosiţe, iar în stăngă, Ioan
B[o]goslov, sutaşul şi alţi 2 ostaş, iar din gios, la picioare, alte doao chipuri, la care
toate aciaste chipuri, feţele şi măinile, sănt cusute cu mătasă, precum s-au zis mai
sus, iar coroanele şi hainile cele pre deasupra, tot cu sărma galbănă, numai la cele
pre dedesupt, cu sărma albă; iar pre margine din dreaptă, sănt 4 serafim în rănd, cu
stele pintre dănşii şi supt dănşii, mai gios, chipul fericitului ctitor, Stefan voevod.
Asemene, din stăngă, iarăşi 4 serafim cu stele pintre dănşii şi supt dănşii, doamnă
fericitului ctitor, Marie, tot cu sărma de aur cosuţi. Pe margine cea din gios, între
[p. 67]97 2 linii, sănt cosute slove mari, iarăşi cu sărma de aur, în limba
slavenească: „Io Stefan voevod, feciorul lui Bogdan voevod şi doamna sa, Marie,
fiica Radului voevod, au făcut aceasta dveră mănăstirii sale, Putnii, în anii domnii
sale al 40le, v let 7008 <1500>”. Înnălţime ei iaste de 4 şuhuri, 2 ţoluri, iar lăţime, 4
şuhuri, 5 ţoluri; căptuşită cu adamasc veche, galbănă, cu flori săpate.
7.1 O poala, praznicul Înălţării Măntuitoriul H[risto]s, iarăşi cosut cu
sărmă, mai mult galbănă, pe atlaz roşu, cu acelaş meşterşug ca şi cele mai sus
arătate, însă mai veche, pe care, la margine cea de gios, iarăşi cu slove cosute cu
sărmă galbănă, scrie în limba slavenească: „Io Stefan voevod, gpdră pămăntului
97
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Moldovii, au făcut aceasta zaveasa mănăstirii de la Putna, v let 6992 <1484>, luna
lui april 1”. Căptuşită cu bogasău albastru. Înnălţăme ei iaste de 3 şuhuri, 6 ţoluri,
iar lărgime, 4 şuhuri, 5 ţoluri.
8.1 Un grobnic, pe care iaste, întreg, chipul doamnei a fericitului ctitor,
Stefan voevod, Marie, cosut peste tot cu fiir galbăn şi alb şi cu flori despărţite cu
ibrişin, cu coroana în cap, pe atlaz roşu, pe care, înpregiur, între linii de sărma
galbănă, cu slove mari, iarăşi cosute cu fiir galbăn, scrie în limba slavenească:
„Acest acoperemănt a mormăntului roabei lui D[u]mnezeu, blagocestivei, de
H[risto]s iubitoarei, d[oa]mnei lui Io Stefan voevod, domn pămăntului Moldovii,
Mariei, care [p. 68] s-au prestăvit la vecinice lăcaşuri v let 6985 <1477>, luna lui
dechemvrie 19, vineri, la al 5le ceas de zi”. Căptuşită cu adamasc verde, rupt.
Înnălţime acestui grobnic iaste un stănjăn, iar lărgime, giumătate stănjăn.
9.1 Un grobnic, pe care iaste o cruce mare pe toată faţă, cosută cu fiir
galbăn, pe catife vănătă şi pintre 2 linii, înpregiur, cu flori cosute cu fiir galbăn şi
alb, supt cruce, scrie cu slove mari, cosute cu fiir galbăn, slaveneşte: „Acest
grobnic, Mariei, doamnei domnului Radul voevod”. Privazul, înpregiur, iaste de
cănavaţă ghivizie, cu flori săpate şi căte cu puţin fiir galbăn şi, pin cornuri, căte un
cănaf de ibrişin. Lungime lui, înpreună cu privazurile, iaste de 1 stănjăn, iar
lărgime, de 2 şuhuri, 8 ţoluri. Căptuşit cu bogasău galbăn.
10.1 O înbrăcăminte a Sf[â]ntului Prestol, de urşinnic roşu, preste tot cu
flori mari de fiir galbăn; făptura lui iaste în chipul crucii, adecă: faţa, care acopere
pr[i]stolul, deasupra, în patru cornuri, de care sănt prinse cele 4 aripe, care acopăr
tuspatro laturile pr[i]stolului, înpregiur. Aripile sănt căptuşite cu bogasău vănăt, iar
faţă, cu pănza albă, căptuşită.
11.1 Un acoperemănt sau înbrăcăminte, iarăşi a Sf[ântului] Prestol, din
multe bucăţi şi petece vechi alcătuit, de urşinnic mohorăt şi verde întunecat, cu
flori de fiir vechi, căptuşit cu pănza albă, proastă. [p. 69]
12.1 O dveră mare de urşinnic verde întunecat, adecă broticiu, cu şaruri de
flori ca o gratie, de fiir galbăn şi, pintre gratii, iarăşi table de flori cu fiir, despărţite,
cu marginile roşie; la margine cea din gios, sănt 25 de cănaf de ibrişin roşu, verde
şi albastru, cu măgăliile de fiir alb, iar la capătul cel din sus, sănt 11 belciuge de
fier prinse de dănsa cu meşina roşie. Este preste tot căptuşită cu pănza alba;
lungime ei iaste de un stănjăn, un şuh, 4 1/2 ţoluri, iar lărgime, de 1 stănjăn.
13.1 O dveră puţin mai mică, preste tot cu şaruri îngratuluite şi, pintre
gratii, flori ca nişte table de fiir galben, despărţite cu mătăş, pe atlaz roşu. Pe
privazul cel deasupra, care iaste iarăşi de atlaz roşu sade, sănt doao rănduri de slove
cosute cu fiir galbăn, în limba slavenească, cum că aceasta iaste făcută de Stefan
voevod, feciorul lui Tomşa voevod, şi au dat Mănăstirii Putnii, v let 7121 <1613>,
lunii lui mart, în 5. La margine cea din gios sănt 18 cănaf de ibrişin, iar din sus 10
belciuge de fier. Privazurile, pe de laturi, sănt de nişte materiia turcească, căte cu
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puţin fiir galbăn ţăsută. Căptuşită preste tot cu bogasău vănăt. Iaste înnaltă de un
stănjăn, 1 şuh, 4 ţoluri, iar lată de 5 şuhuri.
14.1 O dveră mică de atlaz alb turungiu, cu flori [p. 70] de fiir alb,
despărţite cu mătăş ghivizii, albastre şi verzi; privazul, la trii părţi a ei, de atlaz
roşu, sade, lat şi precum pe margine feţii, aşa şi pre margine privazului, cu
pozomant galbăn de 1 1/4 ţol lat; deasupra iaste de privaz şi fără de pozomant, cu
opt bilciuge de fier. Căptuşită cu bogasău vănăt. Iaste lungă de 4 şuhuri, 2 1/2 ţoluri
şi lată de 4 şuhuri, 7 ţoluri.
15.2 Doao dveră pentru uşile cele de pre de latur a oltariului, de urşinnic
întunecat, roşu, preste tot cu flori încolotocite de fiir galbăn, căptuşite cu pănza.
Lungime amăndurora iaste căte de un stănjăn, 1 şuh, 9 ţoluri, iar lărgime lor, căte
de giumătate stănjăn.
16.1 Un grobnic a mormăntului fericitului ctitor Stefan voevod, iarăşi de
urşinnic roşu, întunecat, însă, preste tot, cu flori de fiir galbăn şi cămpul pentru
flori, încă cu fiir galbăn; înpregiurul feţii care stă deasupra, pe mormănt, între doao
linii de fiir galbăn, sănt slove mari, iarăşi de fiir galbăn, cosute slaveneşte: „Io
Bogdan voevod, cu mila lui D[u]mnezeu, domn pămăntului Moldovii, am
înfrumseţat şi acoperit cu pocrovul acesta mormăntul tatălui său, Io Stefan voevod,
care au domnit în pămăntul Moldovii 47 ani şi 3 luni şi care s-au prestăvit la
vecinicile lăcaşuri în [p. 71]98 anul 7012 <1504>, luna lui iulie, în 2 zile, marţi, în a
4le ceas de zi”. La poalile acestuia sănt 11 cănaf de ibrişin, vechi, cu măgălii de fiir
alb, căptuşit cu pănza.
17.1 Iarăşi un acoperemănt a mormăntului doamnei Mariei, iarăşi de
urşinnic roşu, întunecat, preste tot cu flori încolotocite de fiir galbăn, căptuşit cu
pănza alba. Lungime lui, deasupra, de un stănjăn, 1 1/2 ţol, iar lărgime, de 3 şuhuri,
10 1/2 ţoluri.
18.1 Un acoperemănt de mormănt, iarăşi ţesut preste tot cu fiir galbăn, pe
urşinnic roşu, întunecat, adecă vişiniu şi, iarăşi cu flori mari, tot de fiir galbăn; dar,
pin pregiur, între doao linii de fiir de 5 ţoluri depărtate una de altă, sănt slove mari,
cosute cu fiir galbăn, slaveneşte: „Acesta acoperemănt l-au înfrumseţat Io Bogdan
voevod, domn pămăntului Moldovii, feciorul lui Stefan voevod, nepot Radului
voevod, şi l-au pus pre el la mormăntul prestăvitei întru fericire maicii sale, Mariei,
doamna lui Stefan voevod, v leto 7021 <1513>, ianuarie, 30”. Iaste lung de 5
şuhuri, 4 ţol şi lat de 3 şuhuri, 3 ţoluri. Căptuşit cu astar galbăn.
19.1 Un acoperemănt de urşinnic vănăt, preste tot ţăsut cu flori de fiir
galbăn; privazurile, pre de laturi, de urşinnic vişiniu, cu flori săpate, lung de un
stănjăn, 2 ţoluri, lat de 2 şuhuri, 8 ţoluri. Căptuşit cu pănza albă. [p. 72]99
98

La această pagină, titlul celei de-a treia rubrici este „Poalile, grobnice şi tot feliu de
acoperemănturi” [n. ed.].
99
Începând de la această pagină, titlul celei de-a treia rubrici este „Poalele şi tot feliul de
pocroveţe” [n. ed.].
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20.1 Un acoperemănt iarăşi de mormănt, de catife vişinie, preste tot cu
flori de fiir galbăn, căptuşit cu pănza alba, lung de 1 stănjăn, 8 1/2 ţoluri, lat de 2
şuhuri, 10 ţoluri.
21.1 Un pocroveţi pentru tratapod, de urşinnic broticiu, cu şaruri îngratuite
cu flori pe dănsile, de fiir galbăn; iar pin pregiur, între 2 linii de 3 ţoluri departe una
de la alta, cu slove cosute cu fiir galbăn, scrie slaveneşte: „Acest pocrov pentru
tretapod l-au făcut roaba lui D[u]mnezeu, Marie, doamna lui Io Stefan voevod,
fiica Radului voevod, şi l-au dat pre el pentru rugăciune ei întru cea de dănşii zidită
beserica în Mănăstire Putna, v leto 7012 <1504>, noemvrie, în 20”; căptuşit cu
bogasău. Lung de 5 şuhuri, 7 ţoluri, lat de 2 şuhuri, 6 ţoluri; la capătul cel din gios
sănt 14 cănaf de ibrişin, cu măgăliile de fiir alb, iar sus, numai 2 cănaf.
22.1 Un pocroveţi vechi de adamasc roşie, cu flori de fiir galbăn, late; cu
slove cusute de fiir pin pregiur, slaveneşte, cum că acest pocroveţ iaste făcut de
Bogdan voevod, pentru acoperitul mormăntului doamnei Despinii, v let 7023
<1515>, dechemvrie 2. Căptuşit cu pănza, lung de 4 şuhuri şi 7 ţoluri, lat – 2
şuhuri, 6 ţoluri.
23.2 Doao pocroveţe pentru analoguri, de urşinnic vişiniu, preste tot cu
flori încolotocite de fiir galbăn; unul, căptuşit cu pănza alba, pre de laturi galbăn,
[p. 73] lung de 5 şuhuri şi lat – 2 şuhuri, 7 ţoluri, iar al 2le, căptuşit cu astar galbăn,
de 4 şuhuri, 11 ţoluri lung şi 2 şuhuri, 5 1/2 ţoluri lat.
24.1 Un pocroveţi pentru tetrapod, de catife vişinie, cu flori în 2 table de
fiir galbăn, căptuşit cu astar verde. Lung de 5 şuhuri şi lat de 2 şuhuri, 2 ţoluri.
25.1 Un pocroveţi pentru faţa tetrapodului, cea deasupra, de urşinnic
vişiniu cu flori de fiir galbăn can ros; pe margin, înpregiur, cu slove cosute de fiir
iarăşi galbăn, scrie slaveneşte: „Io Stefan voevod, cu mila lui D[u]mnezeu, domn
pămăntului Moldovii, feciorul lui Bogdan voevod, au făcut acest pocroveţi şi l-au
dat la Mănăstire Putna în anul 7010 <1502>, iar a domniei sale, în anul al 46[lea],
dechemvrii, în 25”. La trii cornuri sănt căte 1 cănaf. Lung de 3 şuhuri, 3 ţoluri, lat
de 2 şuhuri, 6 ţoluri. Căptuşit cu bogasău vănăt.
1 Un pocroveţi, iarăşi pentru masa cea deasupra a tetrapodului, preste tot
ţăsut şi cosut cu flori de fiir galbăn, pe urşinnic vişiniu, vechi şi ros. Pe margin,
înpregiur, între 2 linii, scrie cu slove de fiir galbăn ca trei ţoluri mari, slaveneşte:
„Io Bogdan voevod i proci au făcut pocroveţul acesta şi l-au dat Mănăstirii Putnii v
let 7014 <1506>, iunii, în 2”. Prin cornuri, sănt căte un cănaf de ibrişin, 2 albastre,
1 roş, căptuşit cu bogasău vănăt, lung 2 şuhuri, 2 ţoluri, în lat – 2 şuh, 5 ţol. [p. 74]
26.1 Un pocroveţ iarăşi de acest feliu, peste tot cu fiir galbăn şi puţin alb şi,
despărţite cu mătasă, şatrance şi capete de pajor; înpregiur, scrie cu slove cosute cu
fiir, slaveneşte, cum că acest pocroveţi l-au făcut d[oam]n[a] Elena a lui Petru
voevod şi l-au dat pentru sufletul ei Mănăstirii Putnii i proci, v let 7044 <1536>.
Pin cornuri sănt 2 cănafuri de ibrişin vechi; în lung iaste 2 şuhuri, 5 ţoluri, în lat – 2
şuhuri, 9 1/2 ţoluri.
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27.1 Un pocroveţi, iarăşi pentru faţa cea deasupra a tetrapodului, preste tot
cu flori de fiir galbăn pe urşinnic vişiniu şi cămpul pintre flori, iarăşi cu fiir galbăn.
Înnalt iaste de 3 şuhuri, 3 ţoluri şi lat de 2 şuhuri, 3 ţoluri; la un capăt sănt trii
cănafuri; căptuşit cu bogasău albastru.
28.1 Un pocroveţi, iar pentru faţa cea deasupra a tetrapodului, de atlaz
roşu, sade, pe margine cu pozomant galbăn, bun, de 1 1/2 ţol lat, străbătut însă pe
margine cea din gios iaste de acest feliu pozomant de 5 ţoluri şi trii civerturi lat, de
care sănt 17 cănaf mici de ibrişin, cu măgălii de fiir alb legaţi. Lung iaste de
giumătate stănjăn, iar în curmeziş, giumătate stănjăn fără giumătate ţol; căptuşit cu
bogasău vănăt.
29.1 Un pocroveţi, iarăşi pentru tretapod, de urşinnic deşchisă, vişinie, cu
flori mari, săpate, iar privazurile, de adamască albastra cu flori săpate, vechi; lung,
înpreună cu priva- [p. 75] zurile, de 5 şuhuri, 4 ţoluri; larg – 2 şuhuri, 10 ţoluri; la
capătul cel de gios sănt 8 cănaf vechi de ibrişin; iaste căptuşit cu bogasău vănăt100.
30.1 Un pocroveţi, iarăşi vechi, pentru tretapod; faţa, de atlaz roşu cu flori
de fiir galbăn, iar privazurile, înpregiur, late, de atlaz verde; lung de 5 şuhuri, 6
ţoluri, lat de 3 şuhuri şi 2 ţoluri, căptuşit cu bogasău vănăt şi pe margin, cu alt feliu.
31.1 Un pocroveţi, iarăşi pentru faţa tetrapodului, mic, de atlaz roşu; în
mijloc, cu 18 flori cosute, de fiir galbăn, persieneşte, iar pre margin, între linii, alte
16 flori, iarăşi de fiir galbăn, persieneşte cosute. În lung, iaste de 2 şuhuri, 1 ţol, iar
în lat – 2 şuh, 2 ţol; căptuşit cu sandal albui.
[p. 76]
Văzduhurile şi pocroveţele cele pentru potir
32.1 Un văzduh de materiia de mătasă cafinie, ţesută ca cum ar fi înpletită,
pe care iaste cusut cu fiir galbăn Îngropare Măntuitoriului H[risto]s, adecă: chipul
Măntuitoriului H[risto]s în mormănt, la care învălitura cea de la mijloc iaste de fiir
alb, dar umbrile învăliturii şi, pe margine, a Sf[ântului] Trup, cu mărgăritariu; la
capul Măntuitoriului H[risto]s iaste Maica Precista, la care, înpregiurul coroanei şi
margine, spre grumaz, mărgăritariu de cel mare, iar umbrile, preste tot, de cel
mărunţel; aşijdere, doi îngeri, care sănt deasupra mormăntului, cu repide în măna.
Doi înger, din gios de mormănt şi la doao mironosiţe, pe la picioare, hainile cele
deasupra sănt tot de fiir galbăn, iar înpregiur coroanelor şi umbrile, preste tot, cu
margaritar mărunţel înpodobit; înpregiur sănt slove, iarăşi cu fiir galbăn cosute,
între doao linii, slaveneşte, adecă la margine cea din gios: „Io Stefan voevod, cu
mila lui D[u]mnezeu, domn pămăntului Moldovii, au făcut aerul acesta, v leto 6989
<1481>, mart 20”. Iar pre celelante margin iaste întreg tropariul Blagoobraznii
Iosif. În lung iaste de 8 şuh şi 10 ţoluri, iar în lat, 2 şuhuri, 8 ţoluri. Căptuşit cu
maltin ghiviziu. [p. 77]101
100
101

Marginal: Acesta, la anul [1]816, s-au pus spate la un felon ce s-au făcut din veşminte vechi.
Paginile 76 şi 77 nu au titlu pentru rubrica a treia [n. ed.].
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33.2 Pocroveţe mai mici, soţiile celui mai sus arătat, iarăşi de materie
mătasă, ca înpletit, ţesută cafinie, cosute cu fiir galbăn, ca şi cel mai de sus, Cina
cea de Taina, adecă: pe unul, dănd Măntuitoriul H[risto]s, de lăngă un pr[i]stol,
Ap[o]stolului Petru, păine, iar pe altul, iarăşi de lăngă un pr[i]stol şi de supt chivot,
înpărtăşind pe Ap[o]stolul Pavel cu Sf[â]ntul Său Sănge. Înpregiurul coroanei
Măntuitoriului H[risto]s şi al îngerului care stă înnainte şi umbrile hainelor,
aşijdere, la unul şi marginile pr[i]stolului, tot cu mărgăritar înpodobit, iar hainile a
6 Ap[o]stol[i] de pe unul, iar la 6 Ap[o]stoli de pe al 2le, cele pre deasupra, sănt tot
cu fiir galbăn, iar cele pre dedesupt, cu fiir alb. Pe margin, înpregiur, pe cel dintăi,
scrie slaveneşte: „Luaţi, măncaţi, că acesta iaste Trupul Mieu i proci”, iar pe al 2le:
„Beţi dintru acesta toţi, acesta iaste Săngele Mieu i proci”. Unul iaste căptuşit cu
bogasău negru, iar al doile, cu dimie roşie. Mărime unuia, în lung, un şuh, 8 ţoluri,
lărgime – un şuh, 8 1/2 ţoluri, iar al 2le, în lung, 1 şuh, 7 ţoluri şi 3 civerturi, iar în
curmeziş, 1 şuh, 7 1/2 ţoluri.
34.1 Văzduh sau aer mic, pe cănavaţi ghivizie, cosut după modă noao,
iscusit, cu fiir galbăn şi alb, adecă: în mijloc punere Măntuitoriului în mormănt,
unde iaste şi cruce, mironosiţele, Ioan B[o]goslov, Iosif şi Nicodim şi 2 îngeri.
Deasupra, D[u]mnezeu Tatăl, pre nouri închipuiţi cu mătăş şi cu fiir, ca fireşti, prin
cornuri, căte un îngeri, între flori. Din dreaptă, Sf[ântul] Ioan Zlatoust şi de-a
stăngă, Sf[ântul] Grigorie B[o]goslov; [p. 78]102 din gios, întru o floare, scrie:
„Polojenie vo grob”. La toate aceste chipuri, hainile sănt cusute de fiir galbăn şi
alb, iar feţele, zugrăvite cu văpsele. Căptuşit iaste cu mosur roşu şi, pe margine, cu
nişte cepraguri verzi, de buc de mătasă. Înalt de 8 şuh, 10 1/2 ţoluri, iar în lat, de 2
şuhuri, 3 ţoluri.
35.1 Pocroveţi, iarăşi pentru potiriu, mic, vechi, făcut ca o cruce, de atlaz
masliniu; în mijlocul, chipul unui prunc, adecă Domnului H[risto]s, în potiriu; iar
pre aripi, la tuspatru, căte un înger cosut cu fiir, înpregiur, cu primuri de buc
de mătasă.
36.1 Văzduh pentru potiriu, de cănavaţi, galbăn, cu flori de mătasă roşie,
ghivizie i proci, pintre şaruri de fiir alb; privazurile, de cănavaţi alb, cu flori de fiir
de măscăş; iar pin cornuri, cănavaţi albastra, iarăşi cu flori. Căptuşit cu maltin alb,
lung – 2 şuhuri, 1 ţol, lat – 2 şuhuri, 2 ţol. La acesta iaste un bumb mic de argint.
37.2 Doao pocroveţe mici a pomenitului văzduh, vechi, de ştof alb cu flori
mari de mătasă ghivizie – verde i proci, lungi de 10 ţoluri, late – 9 ţoluri. Căptuşite
cu sandal ghiviziu103.
38.1 Văzduh, iarăşi pentru potir, faţa de lastră proastă, verde, cu fiir
galbăn; primurile, la 2 părţi, iarăşi lastră albă cu flori, iar la 2 părţi, maltin alb; pin
cornuri, atlaz roşu, la care iaste şi un bumb mic de argint. Lung – 2 şuhuri, 1 ţol, lat –
2 şuh. Căptuşit cu sandal vănăt.
102
103

La paginile 78 şi 79 rubrica a treia are titlul „Pocroveţele şi văzduhurile” [n. ed.].
Marginal: Dintru aceste, cu unul au cărpit felonul de supt No 13.
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39.2 Doao pocroveţe pentru potir şi discos, foarte vechi, de lastră proastă,
cu fiir galbăn; primurile, atlaz roş, pin cornuri albastru, căptuşite cu sandal
întunecat. În lung şi în lat, căte de 10 ţoluri104. [p. 79]
40.1 Un văzduh, iarăşi pentru potir, de lastră întunecată, mohorâtă, ţesută
cu fiir şi cu flori de fiir galbănă; cruciţă în mijloc, de pozomant alb, îngust;
primurile, cu atlaz roşu şi pin cornuri, maltin verde. Căptuşit cu bogasău vănăt; în
lung şi în lat: 1 şuh, 9 ţoluri.
41.2 Doao pocroveţe mici pentru potir şi discos, de ştofă maslinie cu flori;
primurile, de pervie verde, cu flori; înpregiur, pe margin, amăndoao, cu pozomant
îngust, bun, alb şi cruciţă la unul, iarăşi de acest feliu de pozomant. În lung şi în lat,
căte de un şuh; căptuşite cu bogasău albastru.
42.1 Văzduh de pervie verde, cu floricele săpate, primurile şi cruciţă în
mijloc, de cănavaţi albastre; pin cornuri, iarăşi pervie verde, la care iaste şi un
bumb mic de argint. Căptuşit cu musul roşu. În lung: 1 şuh, 9 ţol, în lat – 1 şuh,
8 ţoluri105.
43.1 Un liton de atlaz roşu, cu cruce mare în mijloc; pin cornuri,
Ev[an]gh[e]lişti şi, preste tot, cu slove slaveneşte, tipărit. Lung iaste 2 şuhuri, 7 1/2
ţoluri; lat – 2 şuhuri, 5 1/2 ţoluri. Căptuşit cu sandal verde.
44.1 Un aer mic, în mijloc, Măntuitoriul H[risto]s în mormănt; la cap şi la
picioare, căte un înger, iar deasupra mormăntului, alăture, Maica Precista cu 3
mironosiţe, Ioan B[o]goslov, Nicodim şi Iosif şi, între dănşii, cruce cea mare,
soarele şi luna, iar pre de laturi, în dreaptă şi în stăngă, Patimile, care toate aceste
închipuiri sănt cosute cu fiir galbăn şi alb pe groditori roşu, gros; şi, înpregiur
capului Măntuitoriului H[risto]s, sănt [p. 80]106 32 fire de mărgăritari de mijloc;
aşijdere, înpregiurul capului Maicii Precistii, 50 fire de mărgăritari foarte mărunţăl.
Pe margine aceştii feţe, între 2 linii de fiir galbăn, cu slove cosute, iar de fiir
galbăn, din gios, scrie moldoveneşte: „Acest sf[â]nt aer l-au făcut Ioan sin Arghire
şi soţul său Ilinca, v let 7246 <1738>, mai, în 10. Roxanda l-au cosut”. Iar pre
celelante margin scrie întreg tropariul Blagoobraznii Iosif. Faţa lui iaste, în lung, un
şuh şi giumătate, iar în lat, 2 şuhuri. Privazurile, înpregiur, de atlaz verde cu flori
săpate şi cu flori de mătăş, căte cu puţin fiir galbăn, de 8 ţoluri lat. Căptuşit iaste cu
bogasău negru.
45.1 O poala pentru icoana, veche, de 3 şuhuri, 5 ţoluri lungă şi de 3
şuhuri, 5 1/2 ţoluri lată, de atlaz galbăn, cosută preste toată faţa în 4 flori mari,
adecă: viţele negre, iar floaricele roşii, albastre i proci. Aşijdere, pre de laturi, între
2 linii, înpregiur, cu de aceste flori care să ţin de o viţa neagră. Căptuşit cu pănza.
104
105

de Sus.
[n. ed.].

106

Marginal: Unul din aceste, de istov s-au rupt.
Marginal: Din poronca Consistor[iului], la [1]798, s-au dat la Podgorie, în Galiţie
La această pagină, titlul rubricii a treia este „Aerile, poalele şi tot feliul de pocroveţe”
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[p. 81]
Aerile, înbrăcămintele pr[i]stolului, poalele şi tot feliul de pocroveţe de
la mănăst[irile] cele rădicate
46.1 Un aer mare a căruia faţă, osăbit de privaz, iaste, în lung, de 5 şuhuri,
6 ţoluri, iar în lat, 3 şuhuri, 9 ţoluri; cosut pe adamasc masliniu sau închis, mohorăt,
adecă: în mijloc, Măntuitoriul H[risto]s culcat în mormănt, la care, înpregiurul
coroanei, sănt fire mărgăritar şi, pe coroana, 2 stecle roşii şi una verde; la capul
Măntuitoriului, Maica Precista, la care, înpregiurul capului, au mai rămas fire
mărgăritar; alăture cu mormăntul, lăngă Maica Precista, sănt trii mironosiţe şi, spre
mijlocul mormăntului, pănă la picioare, Ioan B[o]goslov, Iosif şi Nicodim şi,
înpregiur capetelor acestor 6 chipuri, au mai rămas fire mărgaritariu şi 2 stecle
roşii, iar 2 verzi. Deasupra acestora, ca în văzduh, sănt 4 chipuri îngereşti, din care
la 2, înpregiur capetelor, au mai rămas fire mărgăritari; aşijdere, din gios de
mormănt, sănt iar patru chipuri îngereşti, 2 cu rapide, iar la cii 2 din mijoc, cruce,
suliţa şi trestie şi pe coronile lor au rămas 5 stecliţ. Pe tuspatru cornurile sănt cele 4
jivin ale Ev[an]g[he]liştilor, despărţite căte cu 2 linii, pintre care iaste scris şi
numele Ev[an]g[he]liştilor; la toate aceste arătate chipuri, feţele sănt cosute cu
mătasă albăe, foarte supţire, iar înbrăcămintele, tot cosute cu fiir galbăn.
Înpregiurul aceştii feţe, între 2 linii de 2 3/4 ţoluri depărtate una de altă, scrie [p.
82]107 cu slove cosute de fiir galbăn, slaveneşte, cum că „Cu învoire Tatălui, cu
sporire Fiiului şi cu săvărşire Sf[âtului] D[u]h, au voit robul lui Dumnezeu, boeriul
Gavril visternic Totruşan şi au făcut acest aer şi l-au dat pre el, spre rugăciune cea
pentru sine şi a soţului său şi fiilor săi, la mănăstire de la Voroneţi, unde iaste
hramul Sf[ântului], Slăvitului, Marelui M[u]cinic şi Purtător de Biruinţă,
Gheorghii, v leto 7024 <1516>, luna lui avgust, în 25”. Privazul, înpregiur, iaste tot
de aceiaş materiia a feţii, de 7 1/2 ţoluri, lat; înpregiur iaste căptuşit cu musul roşu,
preste tot.
47.1 Un văzduh care, în lung, iaste de 2 şuhuri fără giumătate ţol, iar în
curmeziş, 2 şuhuri, 8 ţoluri, pe care chipurile celor 12 Ap[o]stoli, cosuţi cu fiir;
înbrăcămintele cele pre deasupra, galbănă, iar marginile celor pre dedesupt, alb,
adecă: Sf[ântul] Ap[o]stol Petru lăngă un pr[i]stol, în mijloc, frăngănd păine, iar
din dreaptă, 6 Ap[o]stoli şi din stăngă 5; deasupra lor, Maica Precista, întru un
ţirchel rătund ca pe o ste, în văzduh, înpregiurul coroanelor tuturora şi umbrile
hainelor celor pre deasupra la toţi Ap[o]stolii, cum şi hainele Maicii Precistii şi pe
marginile ţirchelui, preste tot, cu margaritar mărunţel iaste înpodobit, adecă, peste
tot, fire mărgăritar; înpregiurul chipurilor, între 2 linii, sănt flori tot de fiir galbăn şi
alb. Toate chipurile aceste şi florile cu numele Ap[o]stolilor de pe o faţă, care au
fost maslinie şi s-au stricat, s-au scos şi s-au cosut [p. 83] pe aceasta faţa ce să află
acum de maltin naramgiu, la care s-au pus pe margin pozomant galbăn, îngust, pin
107
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pregiur şi 6 cănaf novi, din gios, cu măgăliile late, înpletite de fiir alb, iar
deasupra, baere de gaitan gros, albastru şi iară un cănaf nou; căptuşit iaste tot cu
maltin naramgiu.
48.1 Pocroveţi mic pentru potiriu, în lung de 9 1/2 ţoluri, iar în curmeziş 1
şuh, 2 1/2 ţoluri; preste tot cosut cu fiir galbăn şi căte cu puţin alb, praznicul
Blagoveşteniei, la care, înpregiurul coroanei Maicii Precistii, sănt 59 fire, iar la
arhanghel, 52 fire mărgăritar mărişor; iaste căptuşit cu adamască albastra, cu
flori săpate.
49.1 Văzduh, iar pentru potir, în lung de 2 şuhuri, 2 ţoluri şi de giumătate
stănjăn în curmeziş; vechi, cosut cu fiir galbăn şi alb pe adamască vănătă. În mijloc
pr[i]stol, discos; pe discos, D[omnul] H[risto]s ca un prunc şi zvezda deasupra, 2
arhierei, de o parte şi doi de altă; deasupra, 2 îngeri ca în văzduh, cu repide în
măini. Înpregiur, între doao linii, cu slove mari cosute cu fiir galbăn, slaveneşte,
scrie molitva: „B[o]je, B[o]je, naş ije nebesnii hleab i prociaia”. Iaste căptuşit cu
atlaz verde, vechi.
50.1 Un pocroveţi sau văzduh, tot pentru potir, în lung de 8 şuh, 7 1/2
ţoluri, în curmeziş de 1 şuh, 9 ţoluri; cosut cu fiir galbăn şi alb pe atlaz albastru. În
mijloc, Maica Precista a zămislirii întru un ţirchel rătund cu raze; pin pregiur, pin
cornuri, 4 serafim, pe margin, floricele de mătăş roşie şi alt feliu; căptuşit cu
ghermesit cu dungi; la doao cornuri, 2 baere de găitan roşu. [p. 84]108
51.1 Un pocroveţi, iarăşi pentru potir, în lung – un şuh şi giumătate, în
curmeziş – 1 şuh, 8 ţoluri; faţa, de batist turcesc alb, cusute pe dănsa flori căte cu 2
ramuri de fiir galbăn; cruce în mijloc, de pozomant galbăn, bun, primurile,
înpregiur, de ştofă cafinie cu fiir galbăn şi cu flori de mătăş. La un corn iaste bumb
mic de argint.
52.1 Un pocroveţi mic pentru potir, de atlaz turugiu cu floricele, în lung şi
în lat, 8 şuh; cruce în mijloc şi, pe margin, înpregiur, pete galbănă; căptuşit cu
bogasău roşietic.
53.2 Doao acoperemănturi de pr[i]stol, de cănăvaţă moscăcească naramgie,
cu flori de sărma sau peteala alba, însă unul făcut cu aripi, pentru laturile
pr[i]stolului, în chipul crucii şi, precum deasupra feţii, înpregiur, aşa şi pre
marginile aripilor, cu pozomant de pete alb, lat, cu trăsuri pe margin de mătasă
verde; căptuşit cu crăşănina vănăta, iar al 2le iaste cosut ca un sac pentru pr[i]stol şi
numai la marginile cele de gios, înpregiur, cu peteala albă, lată, precum şi la cela
lat şi numai faţă iaste căptuşită cu pănza albă109.
54.1 O faţa pentru faţă pr[i]stolului cea deasupra, iarăşi de cănăvaţă
moscăcească naramgie, cu flori de peteală albă şi pe margin, aşijdere şi cruce în
mijloc, cu şiret de peteala albă, lată; căptuşită cu sandal alb, can învechită.
108
La pagina 84, rubrica a treia are titlul „Pocroveţele, văzduhurile şi tot feliul de
acoperemănturi” [n. ed.].
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55.1 O zavesă de atlaz roşu, mare, la dveră cea mare, şaruri late, gratuite,
de fiir galbăn şi, pintre gratii, table rătunde şi can lungăreţe de fiir galbăn cu
floricele pe dănsile; înnaltă de un stănjăn, lată, 4 şuhuri, 1 1/2 ţol; la [p. 85]110
capătul cel din sus, 7 beleuguri [sic !] de fiir. Căptuşită cu bogasău cărămiziu.
56.1 O zavesă de atlaz roşu, ca noao, preste tot cu ţircalamuri rătunde de
fiir galbăn şi, în fieştecare ţircalam, căte o cruce, iarăşi de fiir galbăn şi scris cu
mătasă neagră şi cu fiir „IC” „XC” „NI” „KA”. Aşijdere, pintre ţircalamuri, iarăşi
cruci şi floricele, tot de fiir galbăn; privazurile, de catife verde; în lung, înpreună cu
privazurile, un stănjăn, 3 1/2 şuhuri, lată, giumătate de stănjăn. La capătul cel de
sus, 6 bileuguri [sic !] de fier, căptuşit cu pănza albă.
57.1 O zavesă, iarăşi de atlaz roşu, preste tot cu şaruri şi cu flori de fiir
galbăn, can ştersă, privazurile late, de atlaz alb; în lung de 5 şuhuri, 7 1/2 ţoluri, iar
în lat, giumătate stănjăn şi un ţol. La un capăt, 9 belciuge de fier; căptuşită cu
bogasău vănăt, vechi, cărpit.
58.1 O zavesă, iarăşi de atlaz roşu, ca noao, cu flori dese pintre şaruri de
fiir galbăn; privazul, înpregiur, lat, de adamască verde cu flori săpat. În lung – 5
şuhuri, 9 ţoluri, în lat – giumătate stănjăn şi 1/2 ţol; căptuşită cu crăşănina neagra
şi, la un capăt, 6 belciuge de fier.
59.1 O înbrăcăminte de analoghium, pe care să citeşte Ev[a]ng[he]lie,
cosut ca un sac, după măsura analoghiului, iarăşi de cănavaţă moscăciască
naramgie, cu flori de pete albă; cruce denainte şi marginile, gios, pin pregiur, de
peteală lată, albă, de argint. Căptuşit cu pănza albă111.
60.1 Iarăşi o înbrăcăminte de analoghium făcut ca o cruce, de cănavaţă
naramgie moscăciască [p. 86] cu flori, pete de argint, alb, iar în mijloc, faţă,
înpregiur, cu pozomant galbăn, lat; aşijdere şi pe margine aripii cei denainte, iarăşi
pozomant galbăn, lat, iar cruce pe aripa cea denainte şi, la capetele aceloralante 3
aripi, pozomant de pete albă, lată, ca şi la cele sus numite. Căptuşit cu pănza albă.
61.3 Pocroveţe de cănavaţă nărămgie moscăciască cu flori de pete albă; 2
în lung – 2 şuhuri, 9 ţoluri, în lat, căte de 2 şuhuri, 7 ţoluri; cu cruci la mijloc şi
marginile, pin pregiur, de peteala lată; pin pregiur, cu prev albu şi, pe margin, căte
cu 4 şatran ce de mătasă verde; căptuşit cu tafta moscăciască albă. Iar al 3le,
asemine, de aceasta materie, însă lung de giumătate stănjăn şi lat de 1 şuh, 10
ţoluri. La mijloc, cruce de peteala lată, aşijdere, la capătul cel din gios, 3 rănduri,
aşijdere şi pe margin, tot cu acest feliu de piteală; iar la capătul cel din sus nu iaste
nici un feliu de pozomant. Căptuşit cu sandal moscăcesc, alb.
62.2 Doao pocroveţe de lastră, preste tot ţesută cu fiir şi cu flori de fiir
galbăn şi alb, iar privazurile de catife deşchisă, vişinie, cu semne de dungi; unul
căptuşit cu atlaz albastru, cu dunguţă şi, în lung – 2 şuhuri, 6 ţoluri, iar în lat, 2
110
La paginile 85 şi 86, rubrica a treia are titlul „Văzduhurile, zavesile şi tot feliul de
acoperemănturi” [n. ed.].
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şuhuri, 5 ţoluri; al 2le, căptuşit cu pănza galbăe, lung 2 şuhuri, 4 ţoluri, lat – 2
şuhuri 3 1/2 ţoluri.
1 Ună poala de icoana, de atlaz galbăn, preste tot cu flori de mătăş
proastă, veche112.
[p. 87]
Veşmintele arhiereşti
1.1 Un sacos de ştofă turugie, preste tot cu iscusite flori mari de fiir alb şi
de multe feliuri de mătăşi înpodobit; cruce, la spate, de pozomant galbăn, bun,
aşijdere, la guler, 2 rănduri şi, înpregiur, pe margin, pozomant galbăn reţăluit, bun,
iar pe margine mănecelor, pete galbăn cu floricele albe; la amăndoao poalele,
osăbit de pozomantul cel de pe de laturi, mai iaste înpodobit cu al 2le rănd, iarăşi de
acest feliu de pozomant îngust; pe margine părţii de la spate şi pe o margine
măinicelor, sănt, de amăndoao părţile, 14 zurgalăi de argint mari şi 2 suptsăore
mici. Iaste căptuşit cu maltin albastru.
2.1 Un omofor de lastră albă, ţesută cu fiir cu floricele de mătasă verde,
ghivizie, înpodobită cu fiir galbăn; pe parte dreaptă iaste o cruce, în lung de 1 şuh,
iar în curmeziş, 9 1/2 ţoluri lată, pe care, în mijloc, iaste închipuire Răstignirii, iar
pe cornuri, cele 4 jivin [p. 88]113 a Ev[an]g[he]liştilor; preste tot cu fiir galbăn,
după modă veche, cosut însă iscusit. Tot pe aceasta parte, iarăşi cu acest feliu de
cosătură de fiir, pe asemine cruce, în mijloc, Blagoveştenie; pe cornul cel de sus,
Pr[o]rocul David şi pe cel de gios, Solomon; din dreaptă, Ioan Preditece şi din
stăngă, Ioan B[o]goslov. Pe parte stăngă, cu asemine cosătura şi pe asemine cruce
de fiir galbăn, în mijloc, Înviiare Măntuitoriului, iar prin cornuri, 4 mucenici. Pe al
2le, cruce aceştii feţe, în mijlocul Înnălţare, iar pe cornuri, 4 arhierei; la capete, trii
rănduri de pozomant, adecă: în mijloc, cosută cu serafim, după modă veche, iar
cellante 2, cu pozomant galbăn bun, lat; aşijdere, pe toată margine de jur înpregiur,
cu pozomant galbăn, bun, de 3 civerturi de ţol lat. Pe amăndoao capetele, căte 5
cănaf de ibrişin verde, cu fiir galbăn, cu măgăliile iarăşi de fiir galbăn. Căptuşit
preste tot cu tafta albastra cu puncturi; sănt la dănsu şi patru nasturi de argint. În
lung, iaste de 2 stănjăn, un şuh, 4 ţoluri, iar lat, 9 ţoluri şi 3 civerturi.
3.2 Doao omofore foarte vechi, pe care sănt, iarăşi, 4 cruci cu praznice pe
dănsile, cu fiir cosute şi 2 table spre capete, iarăşi chipur cu fiir cosute; la capătul
din dreaptă scrie cu slove mari, cosute, iarăşi de fiir galbăn, în 2 rănduri: „ V Bgu
prevelebnomu ego milosti gospodinu oţu Arseniiu Jeloborscomu, episcopu
Lvovscomu, Galiţcomu, Cameneţcomu, rocu 1653. Sei amofor so orujen bîstî”.
Căptu-[p. 89] şit cu sandal cărămiziu, iar al doile, iarăşi foarte vechi, de atlaz alb,
cu patru cruci mari, din care, pe una iaste Răstignire, pe al 2le, Înnălţare Cinstitei
Cruci, pe al 3le, Pogorăre Măntuitoriului H[risto]s pe Cruce şi pe al 4le, Înviiare şi
112
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pe la capete, căte 2 dungi late, cosute cu fiir galbăn. În loc de pozomant, căptuşit cu
bogasău vănăt.
4.1 Un nabedrennic foarte iscusit, praznicul Adormirii Presfintei
Născătoarei de D[u]mnezeu, cu Măntuitoriul H[risto]s deasupra mormăntului şi cu
2 îngeri, unul de o parte, unul de altă, cu 6 Ap[o]stoli şi un arhiereu la cap şi cu alţi
6 Ap[o]stoli şi un arhiereu spre picioare; iar tocma deasupra, multe chipuri
îngereşti care, aceste chipuri, toate sănt cosute cu fiir galbăn şi preste tot înpodobite
cu mulţime de margaritariu mărişor care, pentru înpletiturile răndurilor după
umbrile, nici nu să poate număra. Marginile sănt despărţăte cu o linie, iarăşi prisne
de mărgaritari înşărată şi, după linie, toate floaricele, iarăşi înpodobite cu
margaritar; pin cornuri sănt 3 cănaf de salafir, adecă prisne de fiir alb cu măgăliile
în lat înpletite, iar la cornul cel din sus, un zurgălău de argint cu cheotoare de
gaitan. Căptuşită iaste cu grodetor turcesc naramgiu cu dungi, căte cu puţin fiir.
S-au cumpenit cu totul şi iaste de [loc alb – n. ed.].
5.1 Un nabedrennic de atlaz roşu, cosută cu fiir galbăn; în mijloc,
Măntuitoriul H[risto]s, pre [p. 90] cornuri, cele patru jivin ale Ev[an]g[he]liştilor,
iar pintre dănşii, 2 îngeri şi 2 serafim cu repide în mănă; pe margin, cu flori,
înpregiur, între 2 linii. Căptuşită cu bogasău vănăt.
6.1 Un nabedrennic mai mic, în lung şi în lat – 1 şuh şi 2 ţoluri, de atlaz
roşu; în mijloc, întru un ţirchel rătund, Maica Precista a Zămislirii, cosută cu fiir
galbăn, cu raze înpregiur; pe ţirchel sănt 73 fire de hurmuzi, mărgăritari mari, iar
înpregiurul coroanei, 28. Pe margin, înpregiur, flori de pete albă, pe care mai sănt 3
fiire de acelaş mărgăritari, care, peste tot, fac 104. Tocma pe margin iaste tivită
cu pozomant alb, îngust; pin cornuri, 3 cănaf de ibrişin răsucit. Căptuşită cu
atlaz protogaliu.
7.1 O mitră mică, arhimandrească, făcută după modă veche, ca un
podcapoc mic, de urşinnic roşu, pe care, deasupra, în tabliţă rătundă, cosută cu fiir
galbăn, iaste Zaciatie Presf[intei] Născătoarei de D[u]mnezeu, iar dinainte, Sf[ânta]
Troiţa şi, pin pregiur, între dungile care sănt cosute peste dănsa în cruciş, sănt 4
chipuri de serafim, tot cu fiir galbăn cosute; pe margine, înpregiur, o tăsma, iarăşi
cosută cu fiir galbăn. Căptuşită cu atlaz roşu.
Feloanile
1.1 Un felon mare de salafir alb, cu flori de salafir şi, pintre dănsile, iarăşi
flori, căte cu puţin fiir galbăn. Spatele şi pe denainte, înprejur, la guler, de 1 şuh şi
1 ţol lat, sănt cosute cu flori mari, bolbocate, de fiir [p. 91]114 galbăn, pe catife
neagră, la care, denainte, sănt şi 3 nasturi de argint; cruciţă la spate, mică, cu
bolduri pin cornuri, cusute cu fiir galbăn şi, în mijloc, o stecluţă verde. Pe tabliţă
cea din gios, denapoi, iarăşi sănt 5 stecluţe verzi şi 3 roşii. Privazul, înprejur, de
114
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grodetor roşu cu flori de fiir galbăn şi alb; căptuşit pe margin cu atlaz albastru cu
flori săpate, iar înnuntru, preste tot, cu bogasău alb.
2.2 Doao feloane de ştofă albastra, preste tot cu flori mari de fiir alb şi de
multe feliuri de mătăş, la guler. Despărţire spatelor şi doao rănduri, la poale,
pozomant galbăn, ca înpletit în flori; la spate, în loc de cruce, chipul Măntuitoriului
H[risto]s pe un şild rătund, asemine, la amăndoao; cosut cu fiir galbăn, căptuşite
preste tot cu crăşănina cărămizie.
3.1 Un felon de cănăvaţă roşie, preste tot cu flori de fiir galbăn în şatrance
gratuiteş, căte cu puţin fiir alb; cruce la spate, gulerul şi 2 rănduri la poale, înprejur,
iaste de peteala lată, albă. Căptuşit cu sandal verde, însă foarte rupt.
4.1 Un felon de grodetor gros, preste tot cu flori de fiir galbăn, îngratuite şi
cu floricele mici de mătasă cafinie şi naramgie; pintre florile cele de fiir, la guler şi
la poale, înpregiur, căte un rănd de peteala albă; cruce la spate, iarăşi de acest feliu
peteala, însă, late, îndoit cosută. Căptuşit cu bogasău vănăt.
5.1 Un felon, şagmarand verde cu floricele dese, mărunte, preste tot de fiir
galbăn şi căte puţin alb, can şterse; cruce la spate [p. 92] şi şildişorul cel dinnapoi,
de pozomant alb, bun. Privazul, înpregiurul poalelor, lat, de grodetor roşu, cu ape.
Căptuşit cu bogasău albastru115.
6.1 Un felon de roe verde, preste tot cu şatrance îngratuite de fiir galbăn şi,
pintre fieştecare ochi a gratielor, căte o floare, iarăşi de fiir galbăn; cruce la spate,
de peteala albă, lată. Privazul, înpregiur, de atlaz ghiviziu. Căptuşit cu mosul roşu116.
7.1 Un felon can vechi, de atlaz sau hatae verde, cu flori mari, de fiir
galbăn, pe une locuri înpodobite căte cu puţin fiir alb, cruce la spate, de pozomant
bun, alb şi lat; privazul de grodetor galbăn117, cu ape. Căptuşit cu bogasău albastru.
8.1 Un felon vechi, cărpit puţin denainte, de atlaz sau hatae verde, cu flori
mari, de fiir galbăn; cruce la spate, de pozomant alb, privazul, înpregiur, lat, de
atlaz galbăn, 2 nasturi de aramă poleiţi, denainte. Căptuşit cu bogasău albastru.
9.1 Un felon, iarăşi de atlaz verde, cu flori săpate şi cu flori de mătasă
galbăn şi de alt feliu şi de fiir galbăn; cruce la spate foarte lată, de atlaz roşu, cu
flori de fiir galbăn. Privazul, de cănăvaţă cărămizie, cu flori de mătăş şi căte cu
puţin fiir galbăn. Căptuşit cu bogasău prost, albastru şi cărpit118.
10.1 Un felon de grodetor sau cănavaţă ghivizie, cu flori, unile ca
trandafiru, cu mătasă cafinie, albă, albastră, verde i proci şi, pintre dănsile, iarăşi cu
flori de fiir galbăn. [p. 93] La guler şi pe margin, 2 rănduri, în loc de privaz, peteala
albă, raţuluită; cruce la spate, de atlaz verde, cu găitan lătişor, de fiir alb pe margin.
Căptuşit cu bogasău galbăn.
115

Marginal: Fiind privazurile rupte, i s-au pus altele noao, de adamasc şi roşu, la [1]816.
Marginal: I s-au pus privazuri de adamasc roşu, săpat, la anul [1]816.
117
Tăiat: roşu [n. ed.].
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11.1 Un felon de ştofă galbănă, cu flori săpată şi cu flori mari, arătoasă, de
mătăş ghivizii, cafinii şi de alte multe feliuri; cruce la spate, veche, de canavaţă
ghivizie şi cu flori de fiir galbăn. Privazul, de atlaz albastru, sade, căptuşit cu
bogasău prost, vănăt119.
12.1 Un felon foarte vechi, de lastră albă, cu flori ca nişte căpăcei, de fiir
galbăn, ştersă; la spate, o tabliţă cu chipul Măntuitoriului H[risto]s, cosut cu fiir
galbăn şi alb. Privazul, lat, de atlaz albastru, cu flori săpate, căptuşit cu pănză albă120.
13.1 Un felon, iarăşi vechi, de taftă albă, moscăciască, cu flori mari,
arătoasă, de mătasă verde şi de alt feliu, înpodobite iarăşi cu flori de fiir galbăn; cruce
la spate şi, înpregiur, pe margine, de peteală lată, raţuluită, în flori galbănă; denainte,
cărpit cu o bucată de atlaz roşu, însă foarte rupt. Căptuşit cu bogasău albastru121.
14.1 Un felon, iarăşi vechi, de cănăvaţă mohorâta, cu ape; spatele, de roae
albastra, cu floricele săpate; în loc de cruce, la spate, o roată cu raze pin pregiur, iar
în mijloc, închipuire Sf[i]ntei Troiţei de îngeri, cosut cu fiir galbăn şi alb, iar feţele,
zugrăvite. Pe tăbliţă cea de jos, ce iaste de atlaz albastru, sănt 6 răndurele de slove,
cosute cu fiir alb. La despărţire spatelor şi a privazului, cu pete albă, îngust, cu
czimţ, privazul, de sandal [p. 94] verde. Căptuşit cu crăşănina galbăe şi, pe de
laturi, neagră122.
15.1 Un felon de cănăvaţă sau adamască întunecat cafinie, cu flori mari
albe, ca tipărite; cruce la spate şi despărţire spatelor de tasma verde cu fiir galbăn.
Căptuşit cu crăşănina albastra123.
16.1 Un felon nou de atlaz naramgiu, preste tot cu floricele de mătasă
galbănă, alcătuită în şarance, ca o gratie şi, la fieştecare închietură, căte o floricică
de fiir galbăn. Iar pintre şatrance, căte o floare osăbită de multe feliuri de mătăş,
înpodobită la vărv cu floricele de fiir galbăn. Spatele, de o materiia ghivizie, preste
tot ţăsută cu fiir de pete galbănă; cruce la spate de 1/2 şuh în lung şi de 1/2 şuh în
curmeziş, de pozomant bun, galbăn, de 1 ţol şi giumătate lat. La guler şi despărţire
spatelor, iarăşi cu de acest feliu bun pozomant, dar, spre poale, înprejur, cu
pozomant prost, alb. Căptuşit cu chitaichi vănăt sau cenuşie124.
17.1 Un felon vechi, de lastră albă, cu flori de mătasă ca trandafirii,
privazul, canavaţă roşie125. Căptuşit cu bogasău vănăt, prost.
119

Marginal: Acesta, rupt fiind, cu părţile ce s-au ales mai bunişoare, s-au făcut un felon,
punănd şi părţi din diaconescul stihar No 35, la anul [1]816.
120
Marginal: Acesta s-au stricat şi s-au tocmit alt felon şi 2 epitrahile s-au făcut, la 14
octomvr[ie 1]808.
121
Marginal: I s-au pus spate de atlaz roşu, cu flori de fir galbăn şi privazurile, de taftă
verde, în igumenie p[ărintelui] Paisie.
122
Marginal: Acesta, rupt fiind, din bucăţile ce s-au putut alege dintr-ănsul, s-au cărpit
felonul de supt No 15, la anul [1]816.
123
Marginal: La anul [1]816, i s-au pus privazuri din felonul supt No 14.
124
Marginal: Pe acesta, în anul trecut [1795], l-au făcut ieromonahul Daniil Iacovovici cu
cheltuiala sa, prin răposatul igumen Ignatii şi l-au dat mănăstirii.
125
Tăiat: atlaz galbăn [n. ed.].
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18.1 Un felon foarte vechi şi rupt, de urşinnic verde, căptuşit cu crăşănina
neagră, proastă şi veche126.
[p. 95]
Feloanele de pe la mănăstirile cele râdicate
19.1 Un felon vechi, preste tot cosut sau ţesut cu fiir galbăn, chipuri a
Măntuitoriului H[risto]s, în ţărcălamuri rătunde; pe margin, atlaz albastru, care
iaste gruntul lui; pintre ţărcălamuri, cu cruci, la spate, pe o rotiţă rătundă, iarăşi
chipul Măntuitoriului H[risto]s, cu fiir galbăn şi alb cosut. La guler, pe atlaz roşu,
cu slove cosute de fiir galbăn, slaveneşte: „Acest felon l-au făcut domnul Io Stefan
voevod Tomşevici i proci, 7122 <1614>, mart 11”. Căptuşit cu bogasău albastru,
însă, pe margin, cu atlaz naramgiu.
20.1 Un felon de atlaz galbăi, preste tot ţesut cu flori de fiir galbăn, can
şterse şi, pe dănsile, puncturi de mătasă albastra; la spate, în loc de cruce, iarăşi, ca
şi la cel mai de sus; aşijdere, toată căptuşala, ca şi la cel mai de sus.
21.2 Doao felone de cănăvaţă roşie, moscăciască, ţesute cu flori de pete
strălucitoare, albă; crucile, la spate, guleru, despărţire spatelor, deasupra poalelor,
tot de pozomant, de pete, lat, alb, înpodobite pe margin căte cu 4 trăsurile de
mătasă verde, căptuşite cu chitaică127.
22.1 Un felon de atlaz albastru, cu flori mari, săpate; spatele, de cănăvaţă
ghivizie, cu flori de mătăş trandafirii şi înpodobite cu [p. 96] frunzele de fiir
galbăn. Cruce la spate, despărţire spatelor şi deasupra poalelor, cu pete galbănă,
raţuluită în flori. Căptuşit cu mosul roşu128.
23.1 Un felon vechi, de pervie cărămizie, roşietică, cu şatrance albăe şi cu
floricele mici pintre şatrance. Privazul, înpregiur, de maltin mohorăt, cu flori de
mătăş albe i proci. Căptuşit cu crăşănina cărămizie.
[p. 97]129
Stiharile preoţăşti şi diaconeşti
24.1 Un stihar preoţesc, de lastră albă, cu floricele de mătasă cafinie,
înpodobite cu fiir galbăn, viţele şi frănzele, de mătasă verde; cruce la spate, de atlaz
naramgiu, cu dungi; căptuşit cu atlaz alb, supţire, suptsăoare şi măineci, rupt.

126

Marginal: Acesta, după poronca Consistori[ului], s-au dat la Opatov, în Galiţiia, la

anul [1]798.

127

Marginal: Unul din aceste, rupt fiind, cu bucăţile dintr-ănsul şi bucăţi din diaconescul
stihar de supt No 39, s-au făcut un felon, la anul [1]816, şi din stih[arul] de supt No 40.
128
Marginal: Din acesta, rupt fiind, cu bucăţile din diaconescul stihar de supt No 34 şi
pocroveţul de supt Nro 29, s-au făcut un felon mare, la anul [1]816.
129
La paginile 97, 98 şi 99 rubrica a treia are titlul „Veşmintele preoţeşti şi diaconeşti” [n.
ed.].
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25.2 Doao stihare de atlaz roş, întunecat, adecă vişiniu, vechi; la unul,
privazul, atlaz albastru, cu flori săpate, iar la al doile, atlaz albastru, sade, căptuşit
cu crăşănina galbăe130.
26.1 Un stihar de atlaz galbăn, cu flori săpate, verzulii, vechi; cruce la
spate, de atlaz verde; căptuşit cu crăşinina albastra131.
27.1 Un stihar de atlaz verde, cu floricele de mătăş, vechi, cărpit la măineci
cu atlaz galbăn, cu flori săpate; privazul şi la măineci, atlaz roşu, căptuşit cu
crăşinina albastra, proastă132.
28.1 Un stihar, iarăşi preoţesc, de ştofă naramgie sau cărămizie, cu flori
mari de mătasă albe şi verde; la măineci, cărpit cu atlaz galbăn, cu flori săpate.
Căptuşit cu astar vănăt, vechi; la guler, un nastur de argint, poleit133.
29.1 Un stihar, iarăşi preoţesc de şam alăge; privazul, gios şi la o mănecă,
atlaz verde, iar la altă mănecă, galbăn, cu flori săpate; căptuşit cu bogasău albastru
şi la margin, negru134.
30.1 Stihar preoţesc, foarte vechi şi cărpit, cărămiziu; privazul, verde,
măinicele, de săndal, vechi, galbăn; căptuşit cu crăşănina cărămizie135.
31.1 Un stihar nou, iarăşi preoţăsc, de cit masliniu [p. 98] cu puncturi şi cu
floricele galbene şi albastre; cruce la spate şi la poale, de pozomant foarte prost,
alb. Căptuşit cu crăşinina naramgie136.
32.1 Un stihar diaconesc, de cănavaţă naramgie, cu flori mari cosute pe
dănsul, persieneşte, cu fiir alb, galbăn şi cu feliuri de mătăş; cruce la spate, de
pozomant bun, alb, lat, iar la guler, la măinici şi la poale, pete raţeluită în flori albă;
căptuşit cu atlaz ghiviziu, la guler, un nastur de argint.
33.1 Un stihar, iarăşi diiaconesc, atlaz verde, cu şatrance îngratuite de fiir
galbăn şi, pintre dănsile, floricele de mătasă naramgie i proci; sămnul crucii la
spate, la poale şi la măineci, peteala albă, raţeluită. Căptuşit cu bogasău negru.
34.1 Un stihar, iarăşi diaconesc, de urşinnic gros, verde, cu flori săpate;
cruciţă la spate, de atlaz roşu, cu floricele de fiir galbăn. Privazul, de atlaz verde, cu
flori săpate şi cu flori de fiir. Căptuşit cu bogasău rupt, vănăt137.
35.2 Doao stihare ipodiiaconeşti, iarăşi vechi, de ştofă albă, cu flori săpate
şi cu flori de mătăş verzi i proci. Privazurile, la unul, de atlaz verde, cruce în spate,
130

Marginal: La [1]815, li s-au pus spate din stihariul Nro 29.
Marginal: Dtto.
132
Marginal: Dtto.
133
Marginal, pentru numerele 28, 29, 30: Aceste, rupte fiind, părţile ce s-au ales mai
bunişoare, s-au întrebuinţat la cărpire stiharelor supt No 25, 26, 27 [tăiat: şi 36], la anul 1815.
134
V. nota 133 [n. ed.].
135
V. nota 133 [n. ed.].
136
Marginal: Aceasta s-au făcut cu cheltuiala ierodiac[onului] Ioachim [altă mână:] şi, la
[1]813, s-au înprumutat la beserică Sf[intei] Troiţe din Cernăuţi.
137
Marginal: Acesta, rupt fiind, bucăţile cele mai bune s-au întrebuinţat la prefacere unui
felon, la anul [1]816.
131
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de atlaz roşu, cu fiir galbăn, iar la al doile, privazul de la poale şi săngeful de la
măineci, atlaz roşu cu flori săpate138.
Stiharile preoţeşti şi diaconeşti de la mănăstirile cele râdicate
36.2 Doao stihare preoţeşti, de roe, care au fost galbănă, dar, acum, pentru
vechime, s-au albit; deasupra poalelor, înpregiur, cu pozomant de 1 ţol şi un civert
lat, [p. 99] alb, bun. Privazul, la unul, de atlaz roşu, cu flori săpate, iar altul, fără de
privaz; căptuşite cu pănza albă139.
37.1 Un stihar, iarăşi preoţesc, de cutnie roşie, cu dunguţe albe, vechi,
căptuşit cu pănza proastă140.
38.1 Un stihar, iarăşi preoţesc, de cit prost, cu dungi şi cu floricele mici,
puncturile roşii; privazul, la poale, de mosul roşu, căptuşit cu pănza albă, groasă.
39.1 Un stihar diaconesc, de cănăvaţă moscăciască, naramgiu, cu flori de
pete albă, strălucitoare, despărţire spatelor, cruce la spate, la măineci şi deasupra
poalelor, înpregiur, cu pete lată, albă, strălucitoare, căptuşit cu bogasău vănăt141.
40.2 Doao stihare diaconeşti, de roe naramgie, cu flori săpate; despărţire
spatelor, cruce la spate, la măineci şi înpregiur, deasupra poalelor, de pozomant
bun, un ţol şi giumătate de lat, alb, amăndoao căptuşite cu bogasău vănăt142.
[Epitrahile]
41.1 Un epitrahil, preste tot cosut cu fiir galbăn, după moda veche şi alb,
adecă, deasupra, închipuire Sf[i]ntei Troiţei, iar în jos, pe amăndoao părţile, pe
rănd, în ţărculamuri rătunde şi între flori, Patimile Măntuitoriului H[risto]s şi alte
praznice, adecă, preste tot 16; din jos, în dreaptă, Stefan voevod, iar în stăngă,
Alexander voevod. La cap, 10 cănafi de ibrişin, de mătasă cu fiir şi măgăliile, iarăşi
cu fiir; iaste căptuşit cu carton [p. 100]143 lipovenesc cu ochiuri, vănătă. La acest să
află 2 bumbi de argint.
42.1 Un epitrahil, iarăşi preste tot cosut cu fiir galbăn şi puţin alb;
deasupra, Măntuitoriul H[risto]s, iar pe faţă, de o parte şi de altă, 10 arhierei şi 2
diaconi. Deasupra poalelor scrie cu slove cosute cu fiir alb, slaveneşte: „Acest
epitrahil l-au făcut Todosiia, întru pomenire ei”. La acesta sănt 6 cănaf, 4 roş, 2
138

Marginal: Unul din aceste, rupt fiind, s-au întrebuinţat la prefacere altor veşminte, la

anul [1]816.

139

Marginal: Acest pozomant de la amăndoao stiharile s-au pus la 2 epitrahile ce s-au făcut
de iznoavă de pervie roşie, la 14 avgust [1]808.
140
Marginal: Din poronca Consistoriei, la [1]798, s-au dat la Opatov, în Galiţie.
141
Marginal: S-au întrebuinţat la prefăcutul felonului de supt No 21, la anul [1]816.
142
Marginal: Un stihari dintru aceste, foarte rupt, s-au străcat şi s-au tocmit alte stihari, mai
slabe, iară pozamentul de la dănsul s-au pus la alt stihari nou, diaconesc, care s-au făcut acum, 14
dechem[brie] 1800. Altă mână: Al doile stihar din aceste, la anul [1]816, rupt fiind, s-au pus la
prefacere unui felon, supt No 21.
143
La paginile 100–104, titlul rubricii a treia este „Epitrahilile preoţeşti” [n. ed.].
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verzi, de ibrişin, iar măgăliile lor de argint, cu cornuri, lucraţi ca ciulinele şi poleiţi
cu aur. Căptuşit cu bogasău vănăt.
43.1 Un epitrahil, iarăşi cosut preste tot cu fiir galbăn şi alb, deasupra,
H[risto]s, un înger de o parte şi altă, iar pe faţa, în dreaptă, Maica Precista şi de-a
stăngă, Ioan Prediteceia, apoi, în rănd, pe amăndoao părţile, în gios, 8 arhirei şi 2
mucenici. La capăt, scrie cu slove şterse, de fiir: „Io Stefan voevod i proci”.
Căptuşit cu bogasău vănăt.
44.1 Epitrahil, iarăşi cosut preste tot cu fiir galbăn şi foarte căte puţin
alb; deasupra H[risto]s, cu 2 îngeri, ca şi cel mai de sus şi pe faţa, în gios, Maica
Precista, Ioan Botezătoriul, 6 arhierei şi 2 mucenici; la capăt, 5 cănaf de
ibrişin vechi, cu măgăliile de fiir alb; la acesta sănt 3 bumbi de argint. Căptuşit cu
bogasău vănăt.
45.3 Trii epitrahile, iarăşi cosute cu fiir galbăn şi alb, vechi; deasupra, ca şi
cele mai de sus şi pe faţa, cei 12 Ap[o]stoli şi, în gios, căte 2 m[u]cinnici, la
fieştecare; la cel mai vechi sănt 5 bumbi de argint, poleiţi, laţi, deasupra, iar la alte
2 – numai căte 3 bumbi de acest feliu; la 2 – căte 5 cănaf [p. 101] de ibrişin, vechi,
iar la al 3le – trii, pe care, jos, scrie cu slove de fiir alb: „Io Stefan voevod, i gpoja
Mariia”. 2 sănt căptuşite cu taftă can galbănă, al 3le cu ghivizie, foarte ruptă.
46.1 Un epitrahil, iarăşi cosut cu fiir galbăn şi alb; la guler, Măntuitoriului
[sic !] H[risto]s, de o parte Maica Precista şi de altă, Ioan Botezătoriul, iar pe faţa,
cei 12 proroci; la capăt, în gios, scrie cu slove de fiir alb: „Io Stefan voevod au
făcut acest epitrahil mănăstirii sale de la Putna şi Mariia doamnă lui Bogdan
voevod”; gios, 5 cănaf de ibrişin, vechi. Căptuşit cu bogasău vănăt.
47.1 Un epitrahil, iarăşi cosut cu fiir galbăn şi căte cu puţin alb, foarte
vechi şi ros, gruntul; la guler, H[risto]s, ca şi la celelante, pe faţa, Maica Precista,
Ioan Botezătoriul, 2 arhie[re]i şi toţi Ap[o]stolii, pe rănd şi, la capăt, 2 m[u]cinici,
supt care, cu slove de fiir galbăn, scrie: „Stefan voevod sătvori sei epitrahile
mnstiru svoemu ot Putnoi i gpja ego Mariia”; sănt şi la aceste 3 bumbi deasupra,
laţi, de argi[n]t, poleiţi.
48.2 Doao epitrahile de lastră galbănă sau cărămizie, cu hir galbăn şi cu
flori de mătăş; unul cu pozomant alb, îngust, pin pregiur, iar la capăt, cu pozomant
mai lat; 7 cruciţe pe faţa, iarăşi de acest feliu, pozomant, cu 3 cănafi de ibrişin
răsucit, căptuşit cu bogasău galbăn, iar al doile, crucile, pe margini şi la capăt, cu
petea albă, 4 cănaf de ibrişin cu măgăliile de fiir galbăn. Căptuşit cu chitai vănăt.
[p. 102]
49.1 Un epitrahil de ştofă ghivizie, preste tot ţesut cu flori de fiir alb, ros;
pe margin, înpregiur şi prin mijloc, 2 rănduri petea raţeluită, albă, 4 cănaf de ibrişin
mur, cu măgăliile de fiir galbăn; căptuşit cu atlaz vănăt, cu căteva roate în chip de
flori săpat.
50.1 Un epitrahil, iarăşi can învechit, de atlaz ghiviziu, cu flori de fiir
galbăn, cu viţile încolotocite; pe faţa, 4 cruciţă de pozomant bun, îngust, alb, la
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capăt şi, puţin mai sus, cu pozomant bun, alb, cu flori, iar pre margin şi la guler,
peteala răţuită, albă, stricată; gios 5 cănaf de ibrişin cu fiir alb, iar măgăliile, de fiir
alb, cu corăluşe mici, verzi, iar strujanul măgăliilor, cu fiir galbăn144.
51.1 Un epitrahil nou, de atlaz roşu, cu flori de fiir galbăn şi flori de mătăş,
la guler şi pe faţă, 5 cruci de pozomant alb, prost, aşijdere şi pe margine, înpregiur,
pozomant prost, foarte îngust, alb; la capăt, 5 cănaf de ibrişin răsucit şi cu fiir alb,
iar măgăliile, cu fiir galbăn, înpodobite cu mărgeluşe mici, verzi. Căptuşit cu
bogasău întunecat, cinuşiu145.
52.1 Un epitrahil învechit, de ştofă neagră, cu flori mari, desă, de mătăş,
înpodobite cu fiir galbăn; 6 cruci de pozomant alb, bun, aşijdere şi pre margine,
iarăşi de acest feliu de pozomant; la capăt, pozomant mai lat, alb, bun, 5 cănaf de
ibrişin răsucit, cu măgăliile de fiir alb. Căptuşit cu astar albastru146.
53.1 Un epitrahil foarte vechi, de lastră galbănă, cărpit, cu 5 cănaf de
ibrişin şi cu măgăliile de fiir, căptuşit cu crăşinina neagra147. [p. 103]
54.2 Doao epitrahile, iarăşi vechi, de catife roşie, cu flori ca viţele, cu frunza
de fiir galbăn, la capăt, căte 5 cănaf de ibrişin, vechi. Căptuşit cu bogasău vănăt.
55.2 Epitrahile de cutnie alăge, cu dungi, una galbăn, altă neagră, cu
floricele pe dănsăle; cruciţile pe faţă, de pozomant foarte proastă, la capăt, 2
rănduri de peteala prost şi, la amăndoao, căte cu o bucăţe de atlaz roşu, cu flori
săpate, căptuşite cu bogasău vănăt148.
56.1 Un epitrahil de ştofă cărămizie, cu flori încolotocite de mătasă şi cu
fiir galbăn, iarăşi foarte vechi, 6 cruciţă şi pe margin, înpregiur, sănt de pozomant
bun, alb, îngust; la capăt, petea galbănă şi 4 cănafi cu ibrişin şi cu fiir galbăn,
căptuşit cu maltin întunecat, cinuşiu.
Epitrahirile de la mănăstirile râdicate
57.2 Doao epitrahile învechite, de cănavaţă ghivizie, cu flori strălucitoare
de petea albă, moscăciască; pe feţile lor, căte 7 cruciţe de pozomant bun, alb,
îngust, iar pre margin şi prin mijloc, aşijdere şi la capete, [p. 104] cu petea lată,
albă, strălucitoare. La unul, 3 cănaf de ibrişin răsucit, cu măgăliile de fiir galbăn şi cu
corăluşe roşie înpodobiţi, iar al 2le, făr de cănaf. Căptuşite amăndoao cu sandal alb149.
58.1 Epitrahil, cosut preste tot cu fiir galbăn pe atlaz roşu, adecă, pe guler,
H[risto]s cu 2 îngeri, iar pe faţa sus, Maica Precista, Ioan Botezătoriul şi 6 arhierei;
144

Marginal: Foarte rupt, iar canafii s-au pus la alt epitrahil.
Marginal, text anulat: S-au rupt de istov.
146
Marginal: S-au rupt de istov [altă mână:], iar canafii sănt de pus la alt epitrahil nou.
147
Marginal: Acesta s-au stricat de istov şi s-au tocmit alte epatrahiri.
148
Marginal: Unul din aceste s-au dat la [1]798, din poronca Consistoriei, la Opatov,
în Galiţie.
149
Marginal: Unul dintru aceste epetrihire s-au stricat şi s-au tocmit un stihari diaconesc, de
aceiaş materie, la 18 avg[ust 1]799. Şi al doile epetrahir s-au străcat şi s-au tocmit un felon de aceiaş
materie, la 24 iunie [1]801.
145
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gios, 2 m[u]ncinici, cu 6 cănaf de ibrişin vechi. La acesta sănt 7 bumbi de argint
desupra, laţi, poleiţi. Căptuşit cu atlaz albastru, întunecat.
Orarile diiaconeşti
59.1 Un orar, cosut preste tot cu fiir galbăn şi alb, 14 chipuri de diacon cu
chivote în măna, pe margine iaste înnoit înpregiur cu pozomant prost, galbăn; pin
capăte, căte 3 cănaf nov, de ibrişin răsucit şi cu fiir; măgăliile, iarăşi de fiir,
înpodobite cu mărgeluşe verzi. Căptuşit cu atlaz vănăt, întunecat. [p. 105]150
60.1 Un orar, iarăşi cosut pe atlaz albastru, cu fiir alb, 14 chipuri de diacon,
pe margin, de giur înpregiur, cu pozomant îngust, alb. Pe la capete sănt slove
cosute cu fiir alb şi, adaos, căte cu o bucăţe catife roşie, de fiir galbăn; pin capete,
căte 3 cănaf vechi, de ibrişin. Căptuşit cu bogasău vănăt.
61.1 Un orar nou, cosut după modă noao, pe catife neagră; trii veţe, dintru
un capăt pănă într-altu, cu floricele pe dănsăle, de fiir galbăn; la capete, adaos, căte
cu o bucăţe de lastră galbănă, cu pete albastre. Căptuşit cu flanel de buc vănăt.
62.2 Doao orare de taftă roşie, persienească, cu floricele de fiir galbăn şi cu
dungi în curmeziş, rar, albastre, înprejur, pe margin şi cruciţele, de pozomant foarte
prost, galbăn; la capete, căte cu 3 cănaf de ibrişin vechi, căptuşit cu bogasău vănăt.
63.1 Un orar de cutnie alăge, galbănă şi vănătă, căte cu 3 cănaf prost,
în capete.
64.1 Un orari de taftă roşie, cu flori săpate, vechi şi cu floricele rare, de fiir
galbăn, căte cu 3 cănaf vechi pin capete. Căptuşit cu bogasău albastru.
Orarile de la mănăstirile râdicate
65.1 Un orar de cănavaţă moscăciască, ghivizie, cu flori de petea albă şi,
de giur înprejur, înpodobit cu pete albă, strălucitoare; căptuşit cu sandal alb.
66.1 Un orar de pervie roşietică, cu şatrance şi cu floricele pintre dănsile;
pe margin, cu pozomant prost, galbăn, înprejur. Căptuşit cu crăşinina cărămizie.
[p. 106]151
Narucaviţile
67.1 O păreche narucaviţe de atlaz verde, cosute pe dănsile Buna Vestire şi
flori preste tot, de fiir galbăn şi alb; coroanele la Maica Precista şi la arhanghel
sănt, înpregiur, cu mărgăritar; aşijdere şi floaricele înpodobite cu mărgăritar sănt la
dănsăle şi 24 belciuge de argint. Căptuşite cu atlaz vănăt, cu flori săpate.
68.1 O păreche narucaviţe de cănavaţă groasă, roşie, mai vechi, cosute pe
dănsăle, iarăşi, Buna Vestire, cu flori pin pregiur; căptuşite cu atlaz verde, belciuge
de aramă.

150
151

La această pagină, titlul rubricii a treia este „Orarile diiaconeşti” [n. ed.].
La paginile 106, 107 şi 108, titlul rubricii a treia este „Naracliţe” [n. ed.].
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69.1 O păreche narucaviţe, încă mai vechi, de catife mohorâtă, iarăşi
cosute cu fiir, praznicul Bunei Vestiri, cu flori pin pregiur; la aceasta sănt 22
belciuge de argint152.
70.1 O păreche narucaviţe noao, raihţaig cu fiir galbăn; cruciţile şi,
înpregiur, pe margine, de pozomant îngust, alb, prost; au 11 belciuge de argint şi 13
de alamă, căptuşite cu cănăvaţă mură.
71.1 O păreche narucaviţe de cănăvaţă naramgie, cu flori mari, de fiir alb şi
galbăn şi cu mătăş persieneşti lucrat; cruciţele, de pozomant bun, alb, iar, pe la
capetele, pozomant galbăn, mai lat. La aceste sănt 30 belciugele de argint.
Căptuşite cu atlaz roşu.
72.2 Doao părechi naracliţe vechi, cosute preste tot în dunguţă de fiir
galbăn şi alb, colţurat ca cum ar fi înpletite, la amăndoao părechile sănt 50
belciugele de argint. [p. 107]
73.1 Una păreche naracliţă de adamască albastra, cu flori săpate, cosută pe
faţa, praznicul Bunei Vestiri în mijlocul a 2 flori mari, tot cu fiir galbăn, pe una, cu
fiir, scrie „Ecaterina”; la aceste sănt 22 belciuge de argint. Căptuşite cu mosul roşu.
74.1 Una păreche naracliţă de adamasc roşie, cu flori de fiir galbăn, foarte
vechi şi cărpite cu nişte bucăţele de catife roşie, veche şi roasă. Pe la capete şi pe
margine, la închietura, cu pozomant prost şi foarte îngust, galbăn; crucile, pe
amăndoao, de pozomant mai bun, alb, căptuşite cu crăşinina cărămizie; sănt la
dănsăle 28 belciugele de argint153.
75.1 O păreche naracliţe de roe albăe, cu flori, iarăşi foarte vechi, cu
cruciţele de pozomant bun, alb, iar pin capete, cu pozomant galbăn, îngust. La
aceste, au rămas numai 12 belciugele de argint154.
76.1 O păreche naracliţă, iarăşi foarte vechi şi stricate, de atlaz albastru,
sade, cruciţile de pozomant bun, alb; la aceste sănt doaozăci şi doao belciugele
de argint155.
77.1 O păreche naracliţe foarte veche şi stricate de catife cu florile roase,
şterse; au 22 belciuge de argint156.
78.1 O păreche naracliţă de adamască ghivizie, cu flori de fiir alb, cruciţile
de pozomant galbăn, îngust, bun; aceste încă sănt cu totul vechi; au 22 belciugele
de argint157.

152

Marginal: În igumenie păr[intelui] Paisii, s-au rupt de istov.
Marginal: S-au rupt de istov, iară belciugele s-au pus la alte năracliţe. Marginal, pentru
numerele 74–78: Aceste lipsesc din igumeniia p[ărintelui] Paisii.
154
Marginal: Rupte de tot. V. şi nota 153 [n. ed.].
155
Marginal: Dtto. V. nota 153 [n. ed.].
156
Marginal: Dtto. V. nota 153 [n. ed.].
157
Marginal: Dtto. V. nota 153 [n. ed.].
153
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[p. 108]
Narucaviţe de la mănăstirile cele rădicate
79.1 Una păreche narucaviţe de cănavaţă naramgie, moscăciască, cu
floricele de peteala albă, cruciţile de pozomant bun, alb, iar pe margin, înpregiur,
peteala albă, strălucitoare, stricate; belciuge sănt de aramă.
80.1 O păreche narucaviţe de cănavaţă albastra, iarăşi foarte vechi şi
stricate, căptuşite cu atlaz roş, au 17 belciugele de argint158.
Poiasurile
81.1 Poias sau colan, pe chingă de cure aşezată, de olofir adecă, preste tot,
de fiir galbăn cu flori; faţa, în lung, 2 şuhuri, lat de 3 ţoluri şi un civert.
82.1 Un colan vechi, iarăşi pe cure aşezat, de lastră cu fiir galbăn159 şi cu
flori de mătăş; faţa, în lung, 2 şuhuri, 3 1/2 ţoluri, în lat, 3 ţoluri160.
83.1 Un poias sau colan, iarăşi învechit, pe chingă de cure aşezat, de tăsma
albastra, cu flori pe dănsa de mătasă ghivizie şi alt feliu; faţa, în lung, 1/2 stănjăn, 3
ţoluri şi, în lat, 2 3/4 ţoluri.
84.2 Doao colanuri de acest feliu, vechi, de tăsma cafinie, cu flori de
mătăş, iarăşi pe cure aşezată.
85.1 Un poias de ibrişin roşu, înpletit cu fiir galbăn; [p. 109]161 la mijloc
scrie „Ghermano, ieromonah, 1782”, de o parte, „Ierusalim” de altă, greceşte,
„Muntele cel Sf[â]nt”; faţa, în lung, de 3 şuhuri, 10 ţoluri, în lat – 2 3/4 ţoluri.
86.3 Poiasuri de ibrişin, înpletite, lungi şi înguste, căte cu un cănaf în
capăt, adecă 2 roşietice, iar unul mur, toate vechi.
Osăbite, mărunte lucruri de obşte
1.8 Opt naframe vechi, de borungiuc sau pănza subţire, moldovenească; cu
flori de fiir galbăn, pin capete cosute.
2.1 Un nemeteţi negru, cu flori rari pe dănsul, de fiir galbăn.
3.1 Un nemeteţi verde, cu flori ca nişte ramurele pe dănsu, de fiir galbăn.
4.2 Doao bucăţele de nemeteţi, cu floricele mici, căte cu puţin fiir galbăn.
5.1 O buiama lată, albă, cu floricele pe dănsa, de mătasă albă.
6.2 Doao basmale de mătasă supţire, roşie, cu flori tipărite, galbăne.
7.1 O băsma de mătasă răsucită, mohorătă162.
8.2 Doao tulpane de bumbac masliniu, cu flori şi cu chicături albe şi roşie.
158

Marginal: La [1]798, din poronca Consist[oriei], s-au dat la Podgorie, în Galiţie.
Text anulat: şi cu fiir galbăn [n. ed.].
160
Marginal: S-au rupt de istov.
161
La această pagină, titlul rubricii a treia este „Poiasuri şi lucruri mărunte a besericii”
159

[n. ed.].

162

Marginal: S-au rupt de tot. Marginal, pentru numerele 7–10: Aceste, întrebuinţăndu-să
în vreme de 23 ani la beserică, la spălat, s-au stricat.
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9.1 Un peşchir de pănza supţire, cosut la capete cu flori, înpodobite
cu puţin fiir.
10.1 Un peşchir de pănza, cosut la capete cu flori de mătasă, în 4 cornuri.
11.4 Ştergare de pănza la umivanie. [p. 110]163
12.2 Firanghe de nemeteţ alb, cu floricele mici de fiir galbăn, la icoana
Maicii Precistii cea ferecată de la catapeteazma.
13.1 Un covor de lăna asienească, turcesc, ţesut gros ca manjester, cu flori,
adecă: la mijloc, trii table roşii, cu stălpi despărţite, iar pe margin, înpregiur, între
linii, flori în table de multe feliuri, de farba roşii, albastre i proci. În lung, 5 şuhuri,
10 ţoluri, în lat, 4 şuhuri, 6 ţoluri.
14.1 Iarăşi un covor de aceiaş lăna, turcesc, mai vechi, can galbăn; în
mijloc, tabla sade şi, pre de laturi, cu flori ţesut, ca şi cel mai de sus; în lung, 1
stănjăn, 3 ţoluri, în lat, 3 şuhuri, 10 ţoluri.
15.1 Un covoraş, iarăşi de acest feliu, mai mic, vechi şi rupt.
[p. 111]164
Cărţile slaveneşti
1.1 O Biblie mare în coala, tipărită la Sanct-Peterburg în anul de la zidire
lumii 7269, iar de la H[risto]s, 1751 [sic !], legată cu meşina roşie; filile poleite,
cheotorile vărsate, de alamă.
2.1 O Evanghelie, iarăşi în coală, tipărită la Kiev la anul de la zidire lumii
7254, iar de la H[risto]s, 1746, legată cu meşina roşie şi, preste tot, cu peceţi;
obicinuitele chipuri, cu aur tipărite, cheotorile de alamă, vărsată.
3.1 O Evanghelie, iar în coală, tipărită la Kiev la anul de la zidire 7241, iar
de la H[risto]s, 1733, legată cu pergament verde, cu obicinuite peceţi pe faţă;
tipărite cu poleială de aur, cheotorile, de alamă, vărsate, filile poleite.
4.1 O Evanghelie în coală, tipărită la Leov în anul de la zidire lumii 7229,
iar de la H[risto]s, 1722 [sic !], legată cu meşina roşie, cu obicinuiţele [sic !] peceţi,
învechită, cheotorile proaste, de tabliţă de aramă.
5.1 Un Testament în pol coala, tipărit la Kiev la anul de la zidire lumii
7240, iar de la H[risto]s, 1732, legat cu meşina roşie, cu peceţile de poleială de aur.
Cheotorile, de alamă, vărsate, filile poleite.
6.1 Un Ustav în coala, tipărit în Moscva la anul de la zidire lumii 7261, iar
de la H[risto]s, 1752, legat cu saftiian negru, cheotorile, de tablă de alamă galbănă.
7.12 Doaosprezece Minei în coală, tipărite la Kiev la anul de la zidire lumii
7258, iar de la H[risto]s, 1750, legate cu meşina roşie, cu pecete Răstignirii [p.
112] în mijloc, pin cornuri, floricele cu poleială albă; cheotorile proaste, de tabliţă
de alamă.
163

La această pagină, titlul rubricii a treia este „Lucruri de obşte a biserici” [n. ed.].
La paginile 110–119, titlul rubricii a treia este „Cărţile slaveneşti” (la p. 117, cu
adaosul „tipărite”) [n. ed.].
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8.6 Şasă Minei în coala, iarăşi slujba sfinţilor din 12 luni, căte 2 luni întru
unul legate; tipărite la Kiev, la anul de la zidire lumii 7258, iar de la H[risto]s,
1750; legate bine cu meşina roşie, cu obicinuitele peceţi de poleială galbănă;
cheotorile vărsate, de alamă, filile poleite.
9.2 Doao Octoice în coala, căte pe 4 glasuri, tipărite la Moscva la anul de
la zidire lumii 7258, iar de la H[risto]s 1750; legate cu meşina întunecată, însă, la
legătura, stricate; cheotorile, de alamă, proaste, una stricată.
10.4 Prologhe în coală, căte pe 3 luni, tipărite la Moscva, anul nu să poate
şti fiindcă fila cea dintăi, la început, lipseşte. Legate prost cu meşină galbănă, cu
chicături, cheotorile, de tablă de alamă, proaste. Aflăndu-se file, iaste la anul 7243
şi 1755 [sic !].
11.1 O Psaltire în coala, tipărită la Kiev, la anul de la zidire lumii 7274, iar
de la H[risto]s 1766; legată bine cu meşina roşie, peceţile, în mijloc, rătunde,
cheotorile, de alamă, vărsate165.
12.1 O Psaltire în coală, tipărită la Kiev la anul de la zidire 7236, iar de la
H[risto]s 1728, april 18; legată prost cu meşina neagră, cheotorile, de tablă de
alamă, proaste.
13.1 O Psaltire, iar în coală, tipărită la Kiev în an de la zidire 7236, iar de
la H[risto]s 1728; legată cu meşina neagră, cheotorile, de alamă vărsată.
14.1 O Psaltire, iarăşi în coală, tipărită la Kiev, veche, anul nu să ştie.
Legat prost, cu meşină roşie, învechită. [p. 113]
15.1 O Psaltire, coală în 4, tipărită la Kiev în anul de la zidire 7253, iar de
la H[risto]s 1745; legată prost, cu meşină roşie, noao. Cheotorile de alamă, proaste.
16.1 Un Pravelnic, iarăşi coală în 4, tipărit la Kiev în anul de la zidire
7254, iar de la H[risto]s 1746. Legat ca şi cea mai de sus, însă cu cheotorile de
alamă vărsate.
17.1 Un Apostol în coală, tipărit la Kiev în anul de la zidire 7265, iar de la
H[risto]s 1757. Legat bine cu meşina roşie, filile poleite, cheotorile de alamă,
vărsate; peceţile, deasupra, tipărite, poleite, rătunde.
18.2 Doao Liturghii în coală, tipărite la Kiev, anul de la zidire lumii 7254,
iar de la H[risto]s 1746; amăndoao legate cu meşina roşie, can învechite, la una,
pecete cea din mijlocul feţii, rătundă şi cheotorile, de alamă, vărsate, iar la al 2le,
pecete în cornuri şi cu cheotorile proaste.
19.1 O Liturghie, iarăşi în coală, tipărită la Kiev în anul de la zidire 7248,
iar de la H[risto]s 1740. Legată cu meşina şi, preste tot, cu peceţi tipărite, poleială
de aur în dreaptă şi de argint în stăngă, cheotorile, de alamă, vărsată.
20.1 O Liturghie, iarăşi pe coala întreagă, tipărită la Kiev în anul de la
zidire 7254, iar de la H[risto]s 1746, despărţită şi legată în 3 tomuri, unul cu meşina
neagră, iar 2 cu meşină galbănă, cu chicături; peceţile, de poleială, trustrele
fără cheotori.
165

Marginal: De la Pahomii, igumen Putnii.
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21.1 O Liturghie veche, în coală, tipărită la Leov în anul de la H[risto]s
1691; legată prost, cu meşina neagră, cu peceţile albe, o cheotoare lipseşte166.
[p. 114]
22.1 O Liturghie veche, mică, coala în opt, tipărită la Kiev în an de la
H[risto]s 1692, legat prost, cu meşină neagră şi stricată167.
23.1 Un Ceasoslov pe coala întreagă, tipărită la Kiev în anul de la zidire
lumii 7259, iar de la H[risto]s 1751; legat cu meşina roşie, pecetele pe feţe,
rătunde, cheotorile, una, vărsată, iar una, proastă.
24.1 Un Ceasoslov pe coala întreagă, tipărit la Kiev în anul de la zidire
7272, iar de la H[risto]s 1764; legat cu meşina roşie, învechită, cheotorile, de
alamă, proaste.
25.1 Un Ceasoslov, iarăşi pe coala întreagă, tipărită la Kiev în an de la
zidire lumii 7237, iar de la H[risto]s, 1729; legat cu meşina neagră, prost,
cheotorile de tabla de alamă, proaste.
26.1 Un Ceasoslov, iarăşi pe coala întreagă, tipărit la Kiev în anul de la
zidire lumii 7272, iar de la H[risto]s 1764; legat cu meşina roşie, învechită; o
cheotoare de alamă proastă168.
27.1 O carte, Canoanile Presfintei Născătoarei de D[u]mnezeu, care să
citesc la povecerie, pe coala în 4, tipărită la Rosie, în anul de la naştere lui H[risto]s
1731; legat prost, cu meşina roşie, noao; peceţile, pe o faţă, galbăne şi pe o faţa,
albe; cheotorile, de alamă, galbăne, proaste.
28.1 Un Octoih pe 8 glasuri, pe coală întreagă, tipărit la Kiev în anul de la
zidire lumii 7247, iar de la H[risto]s 1739; legat cu meşină roşie, învechită;
cheotorile, de alamă, vărsate.
29.2 Doao Triode, Postnaia i Ţveatnaia, pe coală întreagă, tipărite la Kiev;
Postnaia în anul de la zidire lumii 7235, iar de la H[risto]s 1727, [p. 115] legată cu
meşina roşie, cheotorile proaste, de alamă, iar Ţvetnaia, în anul de la zidire 7232,
iar de la H[risto]s 1724, legată iarăşi cu meşina roşie, cărpit la legătura; cheotorile,
de alamă, vărsate.
30.1 Un Triod Postnaia, tipărită pe coala întreagă la Kiev în anul de la
zidire 7235, iar de la H[risto]s 1727, legat cu meşina neagră, cheotorile, proaste,
de alamă169.
31.1 O carte de învăţătura care să numeşte Kiril, tipărit pe coală întreagă.
32.1 Un Trebnic mare, care să numeşte Molitvennicul de la Moghila, tipărit
pe coala întreagă la Kiev în anul de la naşterea lui H[risto]s 1646, dechembrie 16;
despărţit şi legat în 5 tomuri, cu meşina neagră şi cu peceţile cu poleială albă; 3 cu
cheotorile de tablă de alamă, proastă, iar 2 fără cheotori.
166

Marginal: Aceasta, de la Săhăstrie Putnii.
Marginal: Aceasta, fiind înprumutată la Dragomirna, s-au adus iarăşi la Putna.
168
Marginal: De la Săhăstrie Putnii.
169
Marginal: Din poronca Consistor[iei], la [1]798, s-au dat la Opatov, în Galiţie.
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33.1 O carte mare, Tălcuire Evangheliei, de arhiepiscopul Teofilact al170
[loc alb – n. ed.]; coala întreagă, tipărit la Moscva, în anul [loc alb – n. ed.].
34.1 O carte mare ce să numeaşte Sobornic, adecă adunare cuvintelor,
învăţăturilor, năravurilor bune, d[u]hovniceşti şi politiceşti, tipărite la Moscva în
anul de la zidire 7209, iar de la H[risto]s 1700; legată cu meşină roşietică, cu
obicinuitele peceţi pe feţe, rătunde; cheotorile de alamă galbănă, vărsate. [p. 116]
35.1 Beseadi, adecă voroavă Sf[â]ntului Ioan Zlatoust, tălcuire asupra celor
14 poslanii a Sf[inţi]lor Ap[o]stoli, tipărută la Kiev, pe coala întreagă, în anul de la
zidire lumii 7131, iar de la H[risto]s 1623; legată cu săftiian roşu, fără cheotori.
36.1 Un Trebnic mare, care să numeşte Molitvennicul de la Moghila,
dintr-un an şi dintru acelaş loc şi cu aceiaş rănduiala, precum şi cel de supt Nro
32171 însă acesta, în 6 tomuri despărţit şi tot cu meşină neagră legat, ca şi acela172.
37.1 Una carte, Beseadî a Sf[ântului] Ioan Zlatoust, asemine cu aceasta ce
s-au scris supt Nro 35.
38.1 O carte, Mir s Bgomi, tipărită pe coala întreagă, la Kiev, la anul de la
H[risto]s 1669; legată prost, cu meşină neagră, prost.
39.1 Una Beseada Sf[ântului] Ioan Zlatoust asupra faptelor Sf[inţilor]
Ap[o]stoli, tipărită la Pecerska, la Kiev, în coala, la an de la zidire lumii, 7132, iar
de la H[risto]s, 1624; legată cu meşina roşie, învechită, cu o cheotoare proastă.
40.1 Una iarăşi Beseada Sf[â]ntului Ioan Zlatoust asupra faptelor
Sf[inţilor] Ap[o]stoli, tipărită în coală la Moscva în anul de la facere lumii 7220, iar
de la H[risto]s 1712, legată cu meşină roşie, învechită, cheotorile proaste, tablă
de alamă.
41.1 Una iarăşi Beseadî Sf[â]nt[ului] Ioan Zlatoust asupra faptelor
Sf[inţilor] Ap[o]stoli, asemine cu cea mai de sus de supt Nro 39, legată prost, [p.
117] cu meşină neagră, după modă veche şi iar numai cu o cheotoare prostă.
42.2 Doao Kamen Vearî, pe coală întreagă, tipărite, una la Kiev în anul de
la zidirea lumii, 7238 şi de la H[risto]s 1730, dechemvrie, în 12; legată cu meşina
roşie şi cu obicinuitele peceţi, cu cheotorile proaste de alamă galbănă, iar al doile,
tipărită la Moscva în anul de la facere 7237, iar de la H[risto]s 1728; legată cu
meşina, iarăşi roşie, învechită, fără o cheotoare.
43.2 Doao cărţi Învăţăturile cele folositoare a Sf[ântului] Efrem Sirin,
tipărite pe coala întreagă, în Moscva, în anul de la facere lumii 7210, iar de la
H[risto]s 1701, dechemvrie; legate cu meşina neagră, cu peceţile albe şi cu
cheotorile proaste, de alamă galbănă.
44.1 Una carte Pateric, tipărit pe coala întreagă, la Kiev, în anul de la
zidire lumii 7187, iar de la H[risto]s 1678; vechi, legată cu meşina stricată, fără
cheotori.
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45.1 Una carte Kliuci Razumeaniia, adecă Cheia înţelegerii, tipărită la
Leov, în coala, în anul de la H[risto]s 1665; legată cu meşina roşie, iarăşi stricată,
fără cheotori.
46.1 Una carte ce să numeaşte Bdţe Dvo, tipărită pe coala întreagă la
Cernigov în anul de la H[risto]s 1707, august 13; legată cu macava de hărtie, iar la
legătura, cu meşina neagră.
47.1 Una carte Tălcuire Ev[an]g[he]liilor, adecă cazanii pe duminici şi
praznicile preste an, tipărită pe coala întreagă la Moscva în anul de la H[risto]s
1568; legată cu piele, fără cheotori, foarte veche. [p. 118]
48.4 Patru cărţi mari Vieţile Sf[inţi]lor de preste tot anul, tipărite pe coala
întreagă, la Kiev, în anul de la naştere lui H[risto]s 1700, însă, întru una, 1795.
Legată cu meşina roşie, învechite; cheotorile proaste, de tablă de alamă173.
49.1 O carte, iarăşi Vieţile Sf[i]nţilor pe 3 luni, septemvrie, octomvrie şi
noemvrie, tipărită pe coala întreagă la Kiev, în anul de la zidire lumii 7219, iar de
la H[risto]s 1711; legată cu meşină neagră, cheotorile stricate.
50.1 O carte ce să numeaşte Theatron, tipărită pe coala în 4, la Cernigov, în
anul de la H[risto]s 1708, octomvrie 1; legată la rădăcina cu piele şi scăndurile goale.
51.1 O carte Mesiia, tipărite pe coala în 4, la Kiev, în anul de la H[risto]s
1669; legată cu meşina roşie, învechită şi cu o cheotoare de alamă, proastă.
52.1 O carte, coala în 4, tipărită, Pentru preoţiia, a Sf[â]ntului Ioan
Zlatoust, legată cu meşina roşiea, învechită, fără de cheotori.
53.1 O carte Datoriia preoţilor, tipărită pe coala în 4, la Kiev, în anul de la
zidire 7287, iar de la H[risto]s 1779; legată cu meşina, cu o cheotoare vărsată.
54.1 O carte Rozisc, tipărit pe coala în 8, la Kiev, în anul de la facere 7256,
iar de la H[risto]s 1748; legată cu meşina roşie, învechită, cu o cheotoare174.
55.1 Un Trebnic tipărit pe coala în 4, la Leov, în anul de la H[risto]s 1682;
legat cu meşina neagră, cu cheotorile de table de alamă. [p. 119]
56.1 Una carte Irmologhii, tipărit pe coala în 4, la Kiev, în anul de la zidire
7261, iar de la H[risto]s 1753; legat cu meşina roşie. Cheotorile, de alamă galbănă.
57.1 O carte Istorie minunilor Precistii, tipărită la Cernigov, pe coala în 4,
la anul de la zidire 7280, de la H[risto]s 1702 [sic !].
58.1 O carte, Pentru credinţă a Sf[intei], Ap[o]stoliceştii şi Soborniceştii
Beserice, tipărită pe coala în 4, legată după modă veche, cu meşină neagră175.
59.1 O carte Dioptra sau Zerţalo, adecă Oglindă vieţii oamului în lume
aceasta, tipărită la Movileu, în anul de la H[risto]s 1698; legată cu meşina roşie,
învechită şi stricată176.
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60.1 Una carte Cuvintele a cuviosului Macarie, tipărită pe coala în 4, la
Vilna, în anul 1627; legată cu meşina roşie, cu cheotorile de alamă.
61.1 Una carte Apocrisii, tipărită pe coala în 4, legată cu meşina roşie, cu
peceţ ruptă la legătura.
62.1 Una carte pentru propovedaniile duminicilor, care să numeaşte
Veaneţă Hrstovă, tipărită pe coala întreagă, la Kiev, în anul de la zidire lumii 7196,
iar de la H[risto]s 1688; legată pe scănduri, cu meşina roşie, peceţile galbene, iar
cheotorile, de alamă, proaste.
63.1 O carte Evangheliile Patimilor, tipărită pe coala întreagă, la Moscva,
legată cu mocava, hărtie poleită.
[p. 120]177
Cărţi româneşti
64.1 Una Biblie mare, tipărită la Bucureşti, la anul 1688, noiemvrie, în 10;
legată obicinuit, pe scănduri, cu meşina roşie şi cu obicinuitele peceţi; pe faţă
dreaptă, cu poleială de aur, iar de-a stăngă, cu argint. Cheotorile de tablă de alamă178.
65.1 Una Biblie asemine ca aceasta mai de sus, însă legătura mai veche, cu
macava, făr de cheotori179.
66.1 O Evanghelie în coala, tipărită în Bucureşti, în anul 1723, legată
frumos, cu meşina roşie peste scănduri, peceţile în faţă, cu poleială de aur, iar din
dos, cu de argint. Cheotorile, de alamă vărsată180.
67.1 O Evanghelie, iarăşi tipărită pe coala întreagă, în Bucureşti, în anul de
la zidire lumii, 7258 <1749–1750>; legătura ei, întru toate ca şi cea mai de sus181.
68.1 O Evanghelie tipărită pa coala întreagă, în Mitropolie Ugrovlahiei, în
anul 1693; legată cu meşina roşie fără de scănduri, fără peceţi şi fără de cheotori.
Aceasta iaste giumătate moldovenească, iar giumătate grecească182.
69.2 Doao cărţi Ap[o]stoli pe coala întreagă, tipărite în Iaş în anii de la
Adam 7264, iar de la H[risto]s 1756. Unul iaste legat cu meşina neagră, cu peceţile,
pe o parte, galbene, pe altă parte, albe, iar al doile, cu meşina galbănă, chicată cu
negru, cu pecete albă. Cheotorile, de alamă galbănă183.
70.1 Un Apostol tipărit pe coala întreagă, la Bucureşti, în anul de la Adam
7251 <1742–1743>; legată cu meşina roşie pe scănduri, învechit, [p. 121]
cheotorile de alamă184.
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71.2 Doao Octoihe tipărite pe coala întreagă, în Mitropolia Bucureştii, în
anul de la Adam 7282 <1773–1774>; legate pe scănduri cu meşina roşie, peceţile,
pe faţă, rătunde, cheotorile, de alamă185.
72.1 Un Octoih tipărit pe coala întreagă, legat pe scănduri, cu meşina
neagră, cu peceţile albe, cheotorile de alamă.
73.1 O Psaltire tipărită pe coală întreagă, în Iaşi, în anul de la zidire lumii
7252, iar de la Măntuire 1743; legată pe scănduri, cu meşina neagră, pecete pe faţă,
albă, cheotorile de alamă.
74.3 Trii Ceaslove tipărite pe coală întreagă, în Radauţi, în anii de la zidire
lumii 7254, iar de la H[risto]s 1745, septemvrie 21; 2 legate pe scănduri, cu meşină
neagră, cu peceţile albe, iar al 3le, cu meşină galbănă, cu picături negre şi cu pecete
în mijloc, galbănă, cheotorile de alamă186.
75.1 Un Octoih tipărit pe coala întreagă, în Episcopiia Rămnicului, în anii
de la Adam 7258, iar de la H[risto]s 1750; legate pe scănduri, cu meşina roşie,
pecete albă, cheotorile de alamă187.
76.1 Un Triod tipărit pe coală întreagă, în Iaşi, anul de la zidire lumii 7255,
iar de la Întrupare Domnului 1747; legat cu meşina neagră, cu peceţile albe şi cu
cheotorile de alamă188.
77.1 Un Triod tipărit pe coala întreagă, în Bucureşti, la let 7255 <1746–
1747>, care iaste legat în 2 tomuri, cu meşina roşie, înnegrită, pecete, la unul,
galbănă, iar al 2le, albă; cheotorile de alamă proastă189.
78.1 Un Strastier tipărit pe coala întreagă, [p. 122] legat cu meşina roşie şi,
pe faţă dreaptă, cu peceţile albe; la file, văpsit cu farba verde, cheotorile de tablă de
alamă, proaste.
79.2 Doao Penticostare tipărite pe coala întreagă, în oraşul Iaşului, la anul
7261 <1752–1753>; unul legat cu meşina pe scănduri roşie, cu peceţile, pe o faţă,
galbene, iar pe altă faţă, albe, iar al 2le, cu meşina neagră, peceţile albe, cheotorile,
la amăndoao, de alamă.
80.1 Un Penticostar tipărit pe coala întreagă, în Ep[i]scopiia Rămnicului,
în anii de la zidire lumii 7275 <1766–1767>; legat pe scănduri, cu meşina galbănă,
cu picături negre, pecete albă, cheotorile de alamă190.
81.3 Trii Liturghii tipărite pe coală întreagă, în Iaşi, la anii de la Adam
7267 <1758–1759>; doao legate pe scănduri, cu meşină roşie, cu peceţile albe, iar
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al 3le, cu meşina, iarăşi roşie, cu chicături negre, cu peceţile galbene; cheotorile la
toate, de alamă.
82.1 O Liturghie tipărită pe coala în 4, în Ep[i]scopiia de la Buzău, în anul
de la zidire lumii 7210 <1701–1702>; legată cu meşina roşie, pe scănduri, cu
peceţile galbene, învechită, fără cheotori; însă aceasta, cu slujbă, iaste rusască,
numai tipicul rămânesc.
83.1 Un Ceaslov tipărit pe coală întreagă, în Radauţi, în anii de la zidire
lumii 7254, iar de la H[risto]s 1745, sept[embrie] 21; legat pe scănduri, cu meşina
roşie, învechit, cheotorile de alamă.
84.1 O Liturghie tipărită pe coala în 4, în Mitropolie Tărgoviştii, la an de la
H[risto]s 1713, foarte veche; legată cu meşina neagră, fără scănduri şi fără [p. 123]
cheotori.
85.12 Doaosprezeace Minei, slujbele pe 12 luni de preste an, tipărite pe
coala întreagă, în Sf[ânta] Ep[i]scopiia Rămnicului, la anul de la H[risto]s 1779.
Toate legate nou, pe scănduri, cu meşina roşie, cu peceţile albe şi cu cheotorile de
tablă de alamă.
86.6 Şasă Minee căte pe 2 luni, iarăşi slujba sf[i]nţilor de preste an,
troparile slaveneşti, iar tipicurile, istoriile şi parameile, moldoveneşti; tipărite pe
coală întreagă, în Ep[i]scopiia de Buzău, în anul de la zidire lumii 7206 <1697–
1698>; trii sănt legate cu meşina neagră, cu peceţile albe, cheotorile de alamă, iar
3, iarăşi pe scănduri, cu meşina roşie, învechită; fără cheotori.
87.2 Doao Molitvennice tipărite pe coala în 4, în Iaşi, anul de la H[risto]s
1764; legate pe scănduri, cu meşina neagră, peceţile albe, cheotorile de alamă191.
88.1 Un Molitvennic tipărit pe coala în 4, în Iaşi, la anul de la H[risto]s
1754; legate cu meşina galbănă, cu picături negre, învechit, cu o cheotoare192.
89.2 Doao Minei, slujba sf[i]nţilor de preste an, tipărite pe coală întreagă,
în Iaşi, la anii de la Adam 7263 <1754–1755>, unul legat cu meşina neagră, cu
peceţile albe, iar al 2le, cu meşina, iarăşi pe scănduri, galbănă, cu picături negre;
peceţile, de o parte, galbene, de altă, albe, cheotorile de alamă.
90.2 Doao cărţi cu slujba sf[inţi]lor de obşte, tipărită pe coală întreagă,
legată, una, cu meşina neagră, cu peceţi albe, iar al 2le, cu meşina galbănă, cu
picături, amăndoao, fără scănduri193.
91.2 Doao Minei, slujba sfinţilor de preste an, tipărite pe coală întreagă, în
Iaşi, asemine întru toate precum aceste mai de sus, de supt Nro [loc alb – n. ed.],
care sănt date spre slujba besericească, la beserică satului Putna194. [p. 124]
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92.1 O Liturghie arhierească, tipărită pe coala întreagă, la Radauţi, în
Ep[i]scopie, în anii de la zidire lumii 7254, iar de la Întrupare lui H[risto]s 1745;
legată cu macava subţire, cu meşina roşie, peceţile albe, fără cheotori195.
93.1 Un Prolog tipărit pe coala întreagă, după limba veche,
moldovenească, legat nou, cu meşina neagră, cu peceţile albe, cheotorile de alamă
şi, pe file, văpsit roşu.
94.1 O carte Parameile preste an, tipărită pe coală în 4, în tiparniţă ţării, în
Soceavă, v let 7191 <1682>, octomvrie, în 7, întru care iaste şi liturghie, cazanii şi
alte slujbe, foarte veche şi cu legătura stricată196.
95.1 Tălcuire Liturghiei, coala în 4, tipărit în Iaş[i], la anul 7205, iar de la
H[risto]s 1697, mai, în 20; legat prost, pe scănduri, cu meşina neagră, cheotorile
de alamă.
96.2 Doao cărţi Tărnosanie, adecă, sf[inţirea] besericii, tipărite pe coala în
4, în Iaşi, v let 7260 <1751–1752>; legată pe macava supţire, cu meşina galbănă,
stropită, peceţile albe, fără cheotori.
97.1 Pravila Sf[i]nţilor Părinţi, tipărită pe coala întreagă, în Ugrovlahie, la
Tărgovişti; legată pe scănduri, cu meşina neagră, cu peceţile albe, cheotorile de
alamă, vărsate, filile văpsite cu roşu şi verde197.
98.1 Un Margarit[ar]198 a Sf[â]ntului Ioan Zlatoust, tipărit pe coală
întreagă, legat pe scănduri, cu meşină neagră, cheotorile de alamă.
99.1 O carte ce să numeşte Ucitelna, adecă cazaniile duminicilor şi a
praznicilor, după Ev[an]ghelii făcute de preste an, tipărite pe coala întreagă, legate
pe scănduri, cu meşina neagră, cu peceţile albe, cu cheotori proaste, de alamă.
[p. 125]
100.1 Un Tessalonic tipărit pe coala întreagă, în Bucureşti, la anul de la
zidire lumii, 7273 <1764–1765>, legat pe scănduri, cu meşina roşie, învechite, cu
peceţile albe şi cheotoare de alamă proaste199.
101.1 O carte care să numeaşte Divanul lumii, tipărit pe coala întreagă,
giumătate greceşte şi giumătate moldoveneşte; legat cu meşina proastă, pe macava,
învechit200.
102.1 Una carte Cazaniile lui Ilie Miniat, tipăr[ită] în Bucureşt[i], în anul
201
7250 <1741–1742>202.
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[p. 126]
Cărţile cele scrise cu mâna, moldoveneşti
102.6 Şasă cărţi Vieţile Sf[i]nţilor, tălcuite cu mare cheltuială, de pe cele
slaveneşti, scrise pe coala întreagă, pe lunile: septemvrii, octomvrii, noemvrii,
martie, aprilii şi mai; 3 sănt legate pe scănduri, cu meşină neagră, cu peceţile albe;
2 iarăşi pe scănduri, cu meşina galbănă, stropite; iar una, cu meşina galbănă,
stropită, pe macava.
103.3 Trii Prologe, căte pe 3 luni, tălmăcite iarăşi de pe limba slavenească,
scrisă pe coala întreagă; 2 legate cu meşina, pe macava, iar al 3le, cu meşina roşie,
pe scănduri.
104.1 O carte, iarăşi pe coala întreagă, scrisă la anul 1767, Canoanile
Născătoarei de D[u]mnezeu, ce să citesc la povecerie, de pe limba slavenească
tălmăcit; legat cu meşina galbănă, stropită cu negru, făr de peceţi, cheotorile
de fier.
105.1 O carte, iarăşi pe coala întreagă, scrisă cu măna, ce să numeaşte
Panahidnic, din anul 1767, de pe limba slavenească tălmăcit; legat cu meşina
galbănă, stropit peste macava, fără cheotori.
106.1 Un Invintarium vechi, a mănăstirii, din an 7264 <1756>, iulii, în 15,
legat cu meşina roşie, pe macava, cu peceţile albe, fără cheotori203.
107.1 O Pravila calugărească, cea după înnaltul plan dată, scrisă iarăşi pe
coala întreagă, legată cu macava; la rădăcina, cu meşina neagră.
108.1 Protocolul poroncilor, în care sănt scrise toate poroncile şi ţircularile
pentru bune rănduiale şi ţănere mănăstirilor, de la începutul aşezării [p. 127]204
clirosului, după regula de acum; legat cu macava, iar la rădăcina, cu meşina roşie.
109.2 Doao Protocoale noao, legate cu macave, a slujbei igumeneşti; unul
pentru fraţi, al 2le a soboarelor205.
110.1 Un pomelnic pe coala întreagă, scris cu mâna, ca tipărit, a tuturor
ctitorilor şi a făcătorilor de bine al aceştii mănăstiri, legat frumos cu meşina roşie
pe macava; peceţile, pe o faţă, galbene, iar pe altă, albe, filile poleite; acesta are şi
toc de macava cu meşina neagră şi cu peceţi.
111.1 O carte Rânduiala proizvodire cinurilor călugăresc, scrisă pe coala
întreagă, legată cu macava pe meşina roşie, cu peceţi albe.
112.1 Un pomelnic scris cu mâna, pe coala în 4, legat cu macava roşie,
învechit.
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[p. 128]
Cărţile de la mănăstirile râdicate
113.1 Un Ustav tipărit pe coala întreagă, la Moscva, în anul de la facere
lumii 7271, iar de la naştere lui H[risto]s după trup 1763, indictul 11, luna lui mai;
legat frumos cu meşina roşie, pe macava, cu peceţile şi florile pe legătura, cu
poleiala de aur, fără cheotori.
114.4 Patru cărţi Vieţile Sf[i]nţilor din Minei cetii de preste tot anul, căte
din trii luni, dintru una, tipărite pe coala marea, întreagă, la Moscva, în anul de la
facere lumii 7268, iar de la naştere după trup a lui D[u]mnezeu Cuvântul 1759,
indictul 8, luna lui septemvrie; legate iarăşi frumos, pe scănduri, cu meşina roşie
preste tot, cu peceţi şi cu flori de poleială de aur; filile la toate poleite, cheotorile
vărsate, din care una lipseşte206.
115.1 O Evanghelie moldovenească, tipărită pe coală întreagă, în
Bucureşti, la anul de la sp[e]s[e]niea lumii 1723; legată pe scănduri, cu meşina
roşie, peceţile, pe o faţă, galbene, iar pe al 2le, albe, învechite, o cheotoare lipseşte.
116.2 Doao Molitvennice moldoveneşti, tipărite pe coala în 4, unul în
scaunul Bucureştilor, la anul de la H[risto]s 1722; legat cu meşina neagră, cu
cheotorile de alamă207, iar al 2le, foarte vechi, alcătuit din 2 Molitvennice vechi, căte
puţin rupt şi stricat, legat cu meşina neagră, iarăşi învechită şi stricată208. [p. 129]209
117.1 Trebnic sau Slujebnic tipărit pe coala în 4, la Leov, în anul de la
H[risto]s 1682; legat cu meşina (pe scănduri) galbănă şi cu o cheotoare, învechit210.
[p. 130]
Cărţile cele scrise cu mâna în limba veche bolgărească
1.3 Trii Evanghelii211.
2.3 Trii Triode212.
3.1 Izlojenie vearî213.
4.1 Ustav vechi, coala în 4214.
5.1 Istoriia izgonire Sf[ântului] Ioan215.
6.3 Psaltir, una pe pargament216.
206

Marginal, cu creionul: La Ep[i]scopie în Cernăuţ[i].
Însemnare cu creionul: 2.
208
Marginal: Acesta s-au sfărmat de istov, numai căteva file au rămas.
209
La această pagină, titlul rubricii a treia este „Cărţi moldoveneşti şi ruseşti” [n. ed.].
210
Marginal: Din consistoriceasca poroncă, la [1]798, s-au dat la Opatov, în Galiţie.
211
Marginal, notă pentru numerele 1–13: Scrise pe coala întreagă, în limba veche,
bolgărească şi legate iarăşi, după obiceiul vechi, pe scănduri, cu meşina neagră, prost.
212
V. nota 211 [n. ed.].
213
V. nota 211 [n. ed.].
214
V. nota 211 [n. ed.].
215
V. nota 211 [n. ed.].
216
V. nota 211 [n. ed.].
207
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7.1 Sinait217.
8.5 Cinci cărţi Vieţile Sf[i]nţilor învăţători218.
9.1 Învăţătura Sf[ântului] Ioan Zlatoust219.
10.6 Minei220.
11.1 Ap[o]stol foarte vechi, tălcuit221.
12.1 Sobornic a Sf[inţi]lor M[u]cinici222.
13.1 O carte stricată în doao, Învăţătura lui Efrem Sirin223.
14.1 O Liturghie scrisă pe pargament, coala în 4, care au fost ferecată cu
argint, iar acum iaste legată de iznoavă cu meşina roşie, pe macava, cu filile roşiete.
15.2 Liturghii, iarăşi pe pargament, 1 coala în 8.
16.1 Petru224 Damaschin225.
17.5 Psaltichi226.
18.1 Pateric schitului227.
19.1 Pildele lui Solomon228.
20.4 Psaltir foarte vechi şi stricate229.
21.2 Molitvennice230.
22.1 Pravile Sf[i]nţilor Ap[o]stoli231.
23.1 Poslanie a lui Ava Dorothei232.
24.1 Molebnic233.
25.1 Pavecernic234.
26.1 Una condica pe coala în lung, asupra celor mai de demult vite ale
mănăstirii, scrisă, legată cu macava, pe meşina neagră.

217

V. nota 211 [n. ed.].
V. nota 211 [n. ed.].
219
V. nota 211 [n. ed.].
220
V. nota 211 [n. ed.].
221
V. nota 211 [n. ed.].
222
V. nota 211 [n. ed.].
223
V. nota 211 [n. ed.].
224
Tăiat: Ioan [n. ed.].
225
Marginal, notă pentru numerele 16–25: Aceste sănt scrise şi legate foarte vechi, ca şi
cele mai de sus, însă, toate, pe coala în 4.
226
V. nota 225 [n. ed.].
227
V. nota 225 [n. ed.].
228
V. nota 225 [n. ed.].
229
V. nota 225 [n. ed.].
230
V. nota 225 [n. ed.].
231
V. nota 225 [n. ed.].
232
V. nota 225 [n. ed.].
233
V. nota 225 [n. ed.].
234
V. nota 225 [n. ed.].
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[p. 131]235
Lucruri mărunte de obşte
1.1 Un dulap mare pentru cărţi, uşile cu gratie de lemn, zugrăvite roşu;
gios, cu şufladă zugrăvită, cu floricele, înalt de [loc alb – n. ed.] şi în curmeziş de
[loc alb – n. ed.].
2.1 O lada mare, de şiparis, de un stănjen, 5 ţoluri lungă şi de 1 şuh, 11
ţoluri în curmeziş; pe faţă ei cea din nainte sănt săpate Patimile Măntuitoriului
H[risto]s.
3.1 O lada, ferecată pin cornuri şi pe la închieturi, cu fier şi cu broască, în
lung de [loc alb – n. ed.], în lat de [loc alb – n. ed.].
4.1 Una lada, iarăşi de lemn, zugrăvită, în lung de [loc alb – n. ed.], iar în
curmeziş de [loc alb – n. ed.], veche.
5.1 O ladă mare de lemn, nezugrăvită, noao, care stă în turn, pentru
veşminte; în lung, de şasă palme, iar în curmeziş, de 2 1/2, iar în păreţe, de
doao palme.
6.1 O lada ferecată preste tot cu fier, în cruciş şi cu 3 reteze; în lung, de
[loc alb – n. ed.] , în lat, de [loc alb – n. ed.].
7.1 Un pomelnic vechi, de lemn, cu obloane, zugrăvit, dar zugrăveala
ştearsă.
8.1 O masa groasă, cu picioarele alcătuite cu chingi pin pregiur; faţa, în
lung – 1 stănjăn, 1 şuh, în lat – 3 şuhuri, 4 ţoluri.
9.1 O lada ferecată pin cornuri cu table de fier şi cu broască, în lung – 2
şuhuri, 10 ţoluri, în curmeziş – 1 şuh, 10 ţoluri, în păreţi – 1 şuh, 6 ţoluri. [p. 132]
10.1 Iarăşi o lada foarte veche, cu bleh pin cornuri, spartă la încuetoare, în
lung – 2 şuhuri, 11 ţoluri, în curmeziş – 1 şuh, 3 ţoluri, în păreţ – 1 şuh, 2 ţoluri.
11.1 O frănghie supţire pentru veşminte, de 35 stănjăni.
12.1 O frănghie mai groasă, iarăşi pentru veşminte, de 28 stănjăni.
13.1 O şcatulcă veche, pin cornuri cu tabliţe de fier legate şi cu broască, în
lung – 1 şuh, 1 ţol, în curmeziş – 8 ţoluri, în păreţi – 6 ţoluri.
14.1 O scară făcută cu razăm, de pus lumănări, în polecandrul cel mare236.
15.1 Un scaun făcut ca o coşniţă, pentru punere aerului, în zilele scoaterii
spre închinăciune.
16.1 Un scaun mic, prost, de pe care să aprind luminările.
La reviziia din 9 mai [1]808, s-au aflat adaos:
1 Una ladă de chedru cu capacul de teiu, balamalele de her şi cu rătez
pentru lăcate237. 8…238.
235

La pagina 131, titlul rubricii a treia este „Lucruri mărunte de obşte”, iar la pagina 132,
numai „Lucruri mărunte” [n. ed.].
236
Marginal: S-au stricat în igum[enia] P[ărintelui] Paisie.
237
Text tăiat cu creionul [n. ed.].
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[p. 133]239
Schimbările care s-au făcut din inventariile cele vechi, în vreme de 11 ani şi 1
luna, adecă de la 1tăi septemvrie [1]785, pănă la sfărşit lui noemvrie [1]796
S-au adaos.
Lucrurile anume:
Argintării
2 Candile de argint, una de la Săhăstrie, iar alta de la mănăstirile cele
rădicate, care, la acest Inventarium, la „Argintării”, supt Nro [loc alb – n. ed.],
anume cu cămpănire lor s-au însămnat240.
1 Una păreche păftale de 42 dramuri argint, care mai sus, supt Nro [loc alb –
n. ed.] sănt arătate241.
1 Una icoana ferecată pe margin cu argint, în care, după socotinţa, iaste
argint ca 40 dramuri, care, mai sus, supt Nro 11, la „Icoanele cele ferecate” s-au
însămnat242.
Veşmintele
1 Un aer mare de la Voroneţi, care anume şi cu toate înprejurările şi
măsurile s-au însămnat mai sus supt Nro [loc alb – n. ed.]243.
1 Un felon nou de atlaz naramgiu cu flori, care anume s-au scris mai sus
supt Nro [loc alb – n. ed.] „Felonilor”244.
1 Un stihar preoţesc, de cit masliniu, cu floricele, care anume s-au scris
mai sus, supt Nro [loc alb – n. ed.] „Stiharilor”245. [p. 134]246
1 Un orar nou de catife neagră, cosut preste tot cu flori de fiir galbăn, care
anume s-au arătat mai sus supt Nro [loc alb – n. ed.] „Orarilor”247.
238

Ilizibil [n. ed.].
Pagina cuprinde trei rubrici: „Nro” (indicând numărul de obiecte); „S-au adaos.
Lucrurile anume”; „De unde şi când s-au adaos”. Însemnările din ultima rubrică le reproducem în
subsol, ca note marginale [n. ed.].
240
Marginal: Aceste, cănd s-au făcut acel vechi inventarii, s-au uitat nescrise.
241
Marginal: O călugăriţa, Alexandra, din Moldova, la avgust anului [1]793, le-au
dăruit monastirii.
242
Marginal: Aceasta, din baştină, iaste Mănăstirii Putnii, dar, la facere inventariilor celor
vechi, s-au uitat nescrise.
243
Marginal: Iarăşi, n-au fost scris la cele vechi Inventarium.
244
Marginal: Pe acesta l-au făcut de iznoavă ieromonahul Daniil Iacovovici dintru aceasta
mănăstire, la anul [loc alb – n. ed.].
245
Marginal: L-au făcut de iznoavă la anul [1]794 ierodiaconul Ioachim Ioanovici, de aice.
246
Pagina cuprinde trei rubrici: „Nro” (indicând numărul de obiecte), „Iarăşi adaogirile
lucrurilor anume”; „Pricina adaogerii”. Însemnările din ultima rubrică le reproducem în subsol, ca
note marginale [n. ed.].
247
Marginal: Pe acest, de iznoavă l-au făcut răposatul Theodosi pitar, mohah de aice.
239
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2 Doao orare de la mănăstirile cele rădicate, care, mai sus, supt Nro [loc alb –
n. ed.], sănt arătate248.
1 O păreche narucaviţe, de raihţaig, care s-au arătat supt Nro [loc alb – n.
249
ed.] .
3 Trii pocroveţe de cănavaţă ghivizie, care s-au arătat supt Nro [loc alb – n.
ed.] pentru „Analoghiuri”250.
1 O păreche narucaviţe de cănavaţă ghivizie cu flori de pete albă, de la
mănăstirile cele rădicate, care sănt arătate supt Nro [loc alb – n. ed.]251.
1 Un colan care la „Poiasuri” s-au arătat supt Nro [loc alb – n. ed.]252.
Cărţile ruseşti, tipărite
1 O carte ce să numeaşte Kiril, în coală253.
1 O carte, anume Dioptra sau Zerţalo, în pol coală254.
1 O carte a cuviosului Macarie, iară în pol coală255.
1 O carte Apocrisis [semn pentru în pol coală – n. ed.]256.
1 O Evanghelie Patimilor, în coală257.
Iar cărţi moldoveneşti tipărite
1 Un Penticostar, pe coala întreagă258.
1 O carte Parameile259. [p. 135]260
Au scazut.
Lucrurile anume261:
1 Una cruce săpată pe lemn, ferecată cu argint, cu scaun.
248

Marginal: Aceste era nescrise.
Marginal: Pe aceste le-au făcut de iznoavă ieromonahul Daniil Iacovici.
250
Marginal: Era nescrise.
251
Marginal: Era nescrise.
252
Marginal: L-au dat o calugăriţa, Alexandra.
253
Marginal: La Inventarium cel vechi s-au uitat nescrise.
254
Marginal: Iarăşi.
255
Marginal: Iarăşi.
256
Marginal: Iarăşi.
257
Marginal: Iarăşi.
258
Marginal: Iarăşi.
259
Marginal: Iarăşi.
260
Pagina cuprinde trei rubrici: „Nro” (indicând numărul de obiecte); „Lucrurile anume”;
„Pricina scăderii”. Însemnările din ultima rubrică le reproducem în subsol, ca note marginale
[n. ed.].
261
Însemnările din rubrica alăturată, intitulată „Pricina scăderii le reproducem în subsol,
ca note marginale [n. ed.].
249
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1 Panaghiialnic ferecat cu argint şi înpodobit cu şmalţuri, de la mănăstirile
cele rădicate262.
1 Una cruciţă de argint, mică, cu aur poleită, cu 4 rubinuri mici şi cu un
diamant la mijloc, de la coroana cea înpodobită de pe icoana Maicii Precistii.
1 O icoana mare a Sf[ântului] Nicolai, ferecată cu argint.
1 O zvezdă de argint, de la mănăstirile cele rădicate.
1 O cadelniţă de argint, cu obicinuitele lanţuje şi cu clopoţăi263.
1 Ferecătura de argint, de pe Liturghii cea pe pargament scrisă, care iaste la
acest Inventarium, supt Nro [loc alb – n. ed.].
2 Doao cruci de argint, pentru osfeştanie, de la mănăstirile cele râdicate.
[p. 136]264
Veşmintele
1 Un felon de urşinnic roşu265.
1 Un stihar de atlaz galbăn, cu flori săpate266.
1 Un stihar de taftă albă, cu floricele de mătăş roşie i proci.
[Cărţile]
1 O Biblie veche, slavenească.
1 Un Apostol moldovenesc267.
1 O Biblie moldovenească268.
2 Doao tomuri scrise pe coala întreagă, moldoveneşte, Viiaţă marelui Petr,
înpăratul Rosiei269.
1 Un Litopiseţ sau Hronograf, scris pe coala întreagă, iarăşi
moldoveneşte270.
1 O carte Piiatra scandelii, iarăşi pe coală întreagă, scrisă moldoveneşte271.
262

numerul său.

Marginal: La cercetare, prin reviziia din 9 mai [1]808, s-au aflat şi aşa, nescăzut, este la

263
Marginal: Spre cvitanţie din 1 iulii [1]786 s-au dat la beserica Mitropoliei din Soceava.
S-au dat înnapoi la monastire.
264
Paginile 136 şi 137 cuprind trei rubrici: „Nro” (indicând numărul de obiecte); „Iarăşi
scăderile. Lucrurile anume”; „Pricina scăderii”. Însemnările din ultima rubrică le reproducem în
subsol, ca note marginale [n. ed.].
265
Marginal: Spre cvitanţie s-au dat la satul Onufreiul.
266
Marginal: Acesta fiind vechi, s-au stricat şi s-au cărpit cu dănsul stiharile cele arătate
supt Nro[loc alb – n. ed.].
267
Pentru Apostol şi pentru Biblia care urmează: Aceste, după poronca, s-au dat la
rezedenţiia Ep[is]copiei spre cvitanţie, din 27 ghenar [1]787.
268
V. nota 267 [n. ed.].
269
Pentru această carte şi pentru cele două următoare: Aceste, la anul [loc alb – n. ed.],
după poronca cinstitului Conzistorium, s-au dat la Leov şi unile s-au întors, iar aceste s-au oprit acolo.
270
V. nota 269 [n. ed.].
271
V. nota 269 [n. ed.].
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1 Un Triod ţvetnii, tipărit pe coala întreagă, slaveneşte. [p. 137]
2 Doao Evanghelii scrise în coala, pe pargament, slaveneşte, înbrăcăminte
cu urşinnic roşu272.
1 O Evanghelie, iarăşi pe pargament scrisă, mai mică273.
42 Patruzăci şi doao cărţi scrise, unile pe pergament, unile pe hărtie, vechi,
în limba slavenească, care anume nu să ştiu, pentru că la Inventarium cel vechi sănt
însămnate cu un număr, iar nu anume.
[Completare, cu însemnarea marginală: Aceste toate, după poronca
cinstitului Conzistorium, din 19 fevruarie, anul [1]798, s-au dat la tărgurile din
Galiţie de sus, anume Opatov şi Podgorăe – n. ed.].
Un Triod posnii rusăsc, tipărit, coala întreagă, în Kiiv, din anii 1727,
ro
supt N 30.
Una Liturghiia, iarăşi rusască, tipărită, coala în 4, la Leov, din anii 1682,
supt N 117.
Un felon de urşinic verde, vechi, căptuşit cu crăşinică neagră, proastă şi
vechi, care este scris în răndul „Feloanilor”, supt N 18.
Un stihari preoţăsc, de cutnie roşie, cu dunguţă albi, vechi, căptuşit cu
pănză proastă, care iaste scris în răndul „Stiharilor”, supt N 37.
Un epatrahil alăge, cu dungi, una galbănă, alta neagră, cu floricele pe
dânsul, cruciţă pe faţă, de pozoment foarte prost; la capăt 2 rănduri de peteală şi o
bucăţe de atlaz roşu, cu flori săpat, că[p]tuşit cu bogasiu vănăt, avănd 5 canafuri de
mătasă, vechi, care este scris în răndul „Patrahirilor”, supt Nro 55.
Una părechi naracliţă, de canavaţă albastră, foarte vechi, căptuşite cu atlaz
roşul; au 17 belciugi de argint, care sănt scrisă în răndul „Naracliţălor” supt Nro 80.
Un vozduh de pervie verde, cu floricele, săpate primurile şi cruciţă în mijloc,
de canavaţă albastră şi cornurile, iarăşi pervie verde, la care iaste şi un bunbi mic de
argint; căptuşit cu musul roşul; care este scris la răndul său, supt No 42.
[p. 138]274
ÎNSĂMNARE
Asupra lucrurilor besericeşti, care, din cele de pe la mănăstirile rădicate şi
unile de la aceasta mănăstire, care la inventariile nu s-au aflat scrise, precum să văd
acmu cvitanţiile s-au dat la parofiile cele sărace.
1) 13 iunii [1]785, satul Putna:
272
Pentru această carte şi pentru următoarea: Cănd s-au luat cărţile la Leov, nici aceste nu
s-au trimis înapoi.
273
V. nota 272 [n. ed.].
274
Paginile 138–140 cuprind patru rubrici: „Numărul cvitanţiilor”; „Cănd s-au dat: zioa,
luna, anul”; „Numele satelor la care s-au dat”; „Lucrurile anume” [n. ed.].
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Un potir, un discos, o linguriţă şi o zvezdă, toate de argint prost, de la
rădicatul schit a Urso[ai]ei.
Un felon de taftă leşască, alăge, căptuşit cu bogasău vănăt vechi.
Un stihar, iarăşi de aceiaşi materie, căptuşit cu pănza.
Un epitrahil de cănăvaţă albă, cu floricele de fiir, foarte vechi.
2) 18 iarăşi, iarăşi [iunii 1785], Vicovul de Sus:
Una cruce ferecată [loc alb – n. ed.] din let 7234 <1725–1726>.
Un felon.
Un epitrahil.
Trii pocroveţe.
O păreche naracliţe.
Doao dvere de cit.
O înbrăcăminte de pr[i]stol.
Doao jărtvennice.
[p. 139]
3) 1 iolii [1]786, la beserica Mitropolii din Soceava:
Un chivot pentru Sf[i]ntele Taine, de cosători.
O cadelniţă de argint, cu lanţujelile ei275.
O cruce ferecată cu argint276.
O Evanghelie românească, tipărită pe coala întreagă.
O Evanghelie slavenească, iarăşi tipărită pe coala întreagă, la Kiev.
O Liturghie romănească, tipărit pe coala în 4.
O Psaltire moldovenească, iarăşi tipărite pe coala în 4.
Trii dveră de atlaz alb, cu floricele de mătasă, cu săngeaful de atlaz
mohorăt, cu flori.
Un pocroveţi pentru analoghiu, de pervie verde, cu săngeaful de cănavaţă
albastra, căptuşit cu bogasău roş.
Un felon verde, de taftă, cu flori de mătăşi şi de fiir, cu cruce de pozomant
alb şi cu săngeaf de atlaz naramgiu.
Un epitrahil de pervie, cu pozomant prost, înpregiur cu 4 cruci, iarăşi de
pozomant şi cu 5 cănafi de ibrişin, cu căptuşala roşie.
Un stihariu de taftă galbenă, cu flori de mătăşi, cu fiir, cu privazurile de
taftă albastra, cu cruce de pozomant alb.
275
276

Notă marginală, cu referire şi la obiectul următor: Care s-au arătat mai sus la scădere.
V. nota 275 [n. ed.].
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O înbrăcăminte pr[i]stolului.
Una contliuziia sau dvere, care au fost la Urso[ai]e, pe care iaste tipărit
chipul Maicii Precistei în mijloc şi, pin pregiur, alte chipuri de sf[i]nţi, pe atlaz
galben.
[p. 140]
4) 2 avgust [1]786, Straja:
Doao felone, unul materie de mătasă galbănă, cu flori, iar al 2le, de cit.
Un stihar de cit.
5) 23 octom[brie 1]786, Onofreiu:
Un felon de urşinnic roşu, care şi mai sus s-au arătat la scădere.
Un epitrahil de cănavaţă neagră, cu flori albe şi cu 5 cănaf de ibrişin.
O păreche nariacliţă, de pervie roşie.
Un văzduh de ştof roşu, cu flori de fiir, cu privazurile de taftă verde.
Doao pocroveţe pentru potir, de ştofă galbănă, cu flori de mătăşi şi cu
privazurile de taftă albă.
6) 12 avgust [1]787, Cuciur Mare:
Un felon de taftă leşască, cu flori săpate.
Precum acest Inventarium care să cuprinde.
[p. 141]
Asupra tuturor odoarălor, argintăriilor şi a tot feliul de lucruri besericeşti
din Mănăstire Putna, aice, la stare locului, drept după stare lor şi fără tăgada s-au
făcut şi cum că şi măsurile celor de argint sau de alte metaluri, căte s-au putut
râdica, cu cumpănă drept s-au măsurat. Aşijdere, cele ce nu s-au putut cumpeni,
după agiungere priceperii, s-au însămnat, cu iscăliturile noastre adeverim.
În Mănăstire Putna, la 26 noemvrii 1796.
Isaie Baloşescul arhimandrit <m. p.>
[Pecete în ceară roşie]
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Acest Inventarium, despre orănduită, duhovnicească comisie, de la fila 1tăi
pănă la fila 141, s-au cercetat şi, atăt asupra lipsilor, căt şi adaogerilor, cu
înprejurările lor, s-au alcătuit osăbite însămnări, cu datumul din 30 septemvrie
1819, de comisie întărite şi de sobor iscălite; din care, un exemplari, s-au luat la
Conzistorium şi unul s-au lăsat la mănăstire, cu aceasta să adevereşte.
Mănăstire Putna, 22 dechemvrie [1]819.
Simeon Androhovici conzistoricesc asesor <m. p.>
Manasii Dracinschii conzistoricesc asesor <m. p.>.
[p. 142]277
ADAOGERE
Doao stihare diaconeşti, noao, faţa de adamasc mur, cu feliuri de flori;
spatele de ştof, cu fiir galbăn, în ochiuri din mătăş roşii şi negre; săngefurile, la
poale, de atlaz ghiviziu, cu pozomanturi bune, albe278.
Patru stihare preoţeşti, doao de cit cenuşiu, cu feliuri de flori, iar doao de
carton alb, cu flori roşii; săngefurile, la poale, la tuspatru, de canavaţă albastră,
căptuşite cu crişină279.
Patru părechi narucaviţe de atlaz mur întunecat, cu floricele puişori de fiir
galbăn, cu pozomant galbăn, pros[t], căptuşite cu crişină280.
Pentru slava Pre Sf[i]ntei Născăto[a]rii de D[u]mnezeu, unde să praznueşte
şi hramul Adormirii Sf[i]nţii Sale, am dăruit această cărticica, ca[re] am şi scris cu
tiparnică slova moldoveniască281 de pe carte tipărită, de slujbă, Pocrovilor sau
Acoperemăntul Pre Sf[i]ntei Născătoarei de D[u]mnezeu, înpreună şi slujbă
Aducere moştelor Sf[â]ntului Ierar[h] Nicolae, coala întreagă, anul [1]822,
14 martie, c.v.
Venedict Pavlucovschii ierodiacon <m. p.>.
Şi una pareche de naracliţe, iarăşi am dat pentru beserică.
Venedict <m. p.>.
277

Rubrici: „Lucrurile anume”, „Pricina adaogerii”.
Notă marginală, cu referire şi la următoarele două obiecte: Aceste, la anul [1]805, s-au
făcut cu cheltuiala Fondusului.
279
V. nota 278 [n. ed.].
280
V. nota 278 [n. ed.].
281
Adaos marginal [n. ed.].
278
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[p. 143]282
SAMMA
Asupra ornatelor besericeşti care s-au făcut de la 1 noemvrie anul [1]820
pănă la sfărşitul lui octomvrie [1]821 şi s-au dat la precinstit Consistorium la 24
noemvrie a.a. O sama pe 203 lei…283 cu 10 orighinalnice cvitanţii.
1 O păreche de naracliţe noao, de raihţaig, cu pozomanturile de aur, pe care
s-au cheltuit 25 lei.
2 Pentru una carte, o Cazanie moldoveniască, pe care s-au plătit 15 lei,
30 hr[eiţari].
3 S-au cumpărat una carte ce cuprinde întru sine Vieţile Sf[i]nţilor pe luna
lui octomvrie, 13 lei.
4 Pentru 10 coţi muşlin, a 2 lei cotul.
[Pentru] 10 coţi muşlin, a 2 lei cotul, de căptuşală.
[Pentru] 12 coţi pănza, a 30 hr[eiţari] cotul.
Croitorulul [sic !], au plătit 4 lei, peste tot, fac 50 lei.
5 Pentru 12 stecle ce s-au pus la candile, 1 leu, 45 hr[eiţari].
6 Pentru 2 lăcăţi ce s-au pus, una la dulapul cărţilor şi una la lada
ornatelor, 3 lei.
7 Pentru 2 tulupane de bumbac, 10 lei.
8 Pentru una mătura de păr, de măturat beserică, 1 leu, 30 hr[eiţari].
9 Pentru una icoana zugravită cu aur, nouă, pe care este chipul Sf[i]ntei
Troiţii, 46 lei, 35 hr[eiţari].
10 Pentru 3 coţi carton, acoperemănt la jertvelnic, a 2 lei cotul.
[Pentru] 3 coţi canavaţ de captuşala, a 50 hr[eiţari].
[Pentru] 6 coţi pănză albă, adecă ştergare, a 1 leu şi lucrul croitoresc, 53
hr[eiţari], care fac peste tot 17 lei, 23 hr[eiţari].
SAMMA
Asupra ornatelor besericeşti care s-au făcut de la 1 noemvrie, anul [1]821,
pănă la sfărşitul lui octomvrie [1]822 şi s-au dat la precinstit Consistorium, la 5
noemvrie a. a. O sama pe 201 lei, 51 h[reiţari] argint, cu 6 orighinalnice cvitanţii.
1 Pentru un blid de cusitori sau vază, pentru osfeştanie, în argint, 2 lei.
2 Pentru zugraviri la polonoşnic, adecă doao icoane mari, zugravite cu aur;
una deasupra catapetezmii, altă, [p. 144] de stăngă, în răndul icoanelor celori mari;
pe amăndoao este chipul Pre Sf[i]ntei Născătoarei de D[u]mnezeu, ţiind pe Fiiul în
282
Paginile 143 şi 144 cuprind următoarele rubrici: „Nr.”, „Lucrurile anume”; „Lei”;
„Hr[eiţari]”; „Adnotaţie”. În ultima rubrică nu s-a înscris nimic [n. ed.].
283
Neinteligibil [n. ed.].
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braţă şi patru iconiţe mici „Podnojie”, pe care s-au plătit zugravului din Cernăuţ,
bani de argint 90 lei.
3 Pentru 20 coţi şeretur bun, de aur galbăn, pentru privazuri la un felon,
peste tot, 36 lei.
4 Pentru 13 1/2 coţi ştofi, peste tot cu flori de auri, mari, 54 lei.
5 Pentru 4 coţi ştofi sau raihţaig, în dungi, cu floricele de auri, 10 lei,
48 hr[eiţari].
6 Pentru 10 coţi canafaţ, a 20 hr[eiţari] cotul.
[Pentru] 2 coţi pănză a 8 hr[eiţari] cotul şi pentru lucrul a unui felon, cu
craşenină şi cu ibrişinul croitorului, 7 lei, 36 hr[eiţari]284.
[p. 147]285
INVENTARIUM
Asupra lucrurilor de argint, cositoriu, alamă, aramă, spijă, fier şi lemn şi tot
feliul de bagajiei a casii, căte să află în zioa de astăzi în Sf[â]ntă Mănăstire Putna, a
stăpănirii sale.
De argint
1.1 O cărja arhimandrească, cu mănunchiul de argint, făcută deasupra ca
un cap de fiară, bătut în smoală, ţăvişoară cu flori; iaste de un lemn foarte vărtos,
bisfarbi subţire; înnaltă cu totul, 4 şuhuri, 2 ţoluri; argint, după socotinţă, iaste
26 dramuri286.
2.1 Un baston prost, de trestie, iarăşi igumenesc, de 3 şuhuri, 9 ţoluri lung,
cu măgălie de argint, floricele în dungi; argint, după socotinţă [loc alb – n. ed.].
3.13 Linguri de argint, supţire lucrat; una mare, pentru supă, cu o floricică
pe coada, în care scrie cu slove săpate: „Aceste 13 linguri au dat Sila Sf[i]ntii
Mănăstirii Putnii”, iar prefăcute sănt la anul 1780; iar 12 sănt mici, pe a cărora
coade, scrie: „A Putnii, au dat Sila, 1780” [p. 148]287. Aceste 13 linguri, înpreună
cumpănindu-să, au tras [loc alb – n. ed.]288.
4.1 Un ceasornic de săn, vechi, de London, după modă veche, cu covertile
de argint, cu flori; argint să socoteşte a fi [loc alb – n. ed.].
284

Paginile 145 şi 146 sunt nescrise [n. ed.].
Această pagină cuprinde următoarele rubrici: „Nro”; „Nro”; „Lucrurile anume”;
„Cumpănire: oca, dramuri”; „Osăbită însămnare” [n. ed.].
286
Marginal: Aceasta au dat-o răpousatul întru fericire, domnul ep[i]scop Dosithei
Here[s]cul, cu hotărăre şi danie în scris, la 28 dechemv[rie 1]788, ca totdeauna să rămăe a igumenilor
de Mănăstire Putna. Altă mână: Este arătată şi la Invent[arul] besericesc No 10.
287
Această pagină cuprinde următoarele rubrici: „Nro”; „Nro”; „Odoare”; „Oca”;
„Dramuri”; „Însămnare spre luare a [sic !] aminte” [n. ed.].
288
Marginal: Una linguriţa de argint lipseşte, cum să vede la însămnare reviziei din 30
sept[embrie 1]819, supt No curgători 1.
285
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5.1 Un ceasornic de masă, cu clopoţele de ceasuri şi civerturi şi cu repetir,
care cu civerturi bate, roatile de alamă, iar fusele de oţăl. Tocul de lemn, cu
obloanile înprejur de steclă; înalt iaste, cu totul, înpreună cu tocul, 1 şuh, 5 ţoluri,
iar în curmeziş 9 1/2 ţoluri; ţiferblat alb, ţifrele latineşti, cu o figura deasupra, o
persoană duhovnicească, cu un înger lăngă dănsa289.
6.1 Un ceasornic mai mic, iarăşi de masă, cu un clopoţăl şi cu repetir,
tablile şi roatile de alamă, iar fusele de oţăl, şildul de şmalţ alb, ţifrele latineşti,
tocul de lemn, cu flori poleite cu aur şi cu oglinda deasupra, iar supt oglinda scrie:
„Nathan ieroshimonah, 1766”290.
7.1 Un ceasornic mare, de părete, cu clopoţăl, roatile de fier, cu şvări
vechi, care stă la paraeclisiarh.
1 O pecete mănăstirii aceştiia, pe care iaste săpată Adormire Născătoarei
de Dumnezeu, de argint; au tras [loc alb – n. ed.].
[p. 149]291
Vasăle de cosătoriu
1.25 Doaozăci şi cinci talgere de cosătoriu bun, spre slujba; au tras 11 oca,
200 dramuri292.
2.13 Triisprezece talgere de cosător, stricate, pentru prefăcut, au tras
cosătoriul 4 oca, 100 dramuri293.
3.7 Şapte talgere de cosător, mai adănci, pentru supă, au tras 3 oca,
50 dramuri.
4.1 Un blid mare de cosător, pentru supă, cu torţi, au tras 2 oca; pe care
scrie: „A Ep[i]scopiei Radauţului, 1779”294.
5.2 Doao blide pentru supă, fără de torţi, pe care scrie, din dos, ca şi pe cel
mai de sus; au tras 2 oca, 200 dramuri.
6.3 Trii blide mai adănci, pe 2 scrie, ca şi pe cel mai sus, iar pe al 3le,
„Gherman ieromonah ot Putna”; au tras 2 oca, 200 dramuri295.

289

Marginal: Acesta, de demult, l-au fost lăsat mănăstirii, după moarte sa, fericitul, al 2le
ctitor, Iacov mitropolit, care, cu învoire nacialnicului mănăstirii, l-au fost luat domnul ep[i]scop fon
Herescul şi, mai înainte de răposare sa, prin pomenită mai sus danie din 28 dechemv[rie 1]788, iarăş
au întors la mănăstire, spre pomenire, pănă în sfărşit.
290
Marginal: Pe acesta l-au lăsat mănăstirii ieroshimonahul Nathan, stareţul de la Săhăstriia
Putnii, la răpousare sa, spre pomenire.
291
Această pagină cuprinde următoarele rubrici: „Nro”, „Nro”, „Vase de cosătoriu”, „Oca”,
„Dramuri”; „Însămnare spre luare aminte” [n. ed.].
292
Marginal: Dintru aceste, 12 s-au prifăcut, fiind stricate, 1802, 6 oct[ombrie].
293
Marginal: Dintru aceste 13 talgere stricate, s-au prefăcut în 6 bune, la 9 mai,
anului [1]798.
294
Marginal: Acesta fiind străcat, s-au prefăcut la anul 1802, octomvri, în 6.
295
Marginal: Acesta, de la Gherman, iarăşi fiind străcat, s-au prefăcut la 6 octomvrii,
an 1802.
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7.4 Patru blide mare, întinse, scrie pe dănsăle: „M”, „a”, „Ci”, 4 oca,
200 dramuri.
8.2 Doao blide întinse, iar pentru bucate, 2 oca, 200 dramuri296.
9.4 Patru blide vechi, întinse, 2 mai mari, 2 mai mici; 2 oca,
200 dramuri297.
10.1 Un blid mic de cosător, scris din dos „Ghermano”, 170 dramuri.
11.7 Linguri de cosătoriu, 100 dramuri.
12.5 Cinci linguri de cosător, străcate, 30 dramuri.
[p. 150]298
Vase de aramă299
13.12 Doaosprezece blide, adecă, săhani de aramă, spoite, pe care, la
fiiştecare, pe margine scrie „Ifl 300, leat 7263 <1754–1755>”, adecă „Iacov
mitropolit”; toate au tras 15 ocă.
14.12 Iarăşi doaosprezece blide de aramă, mai întinse, pentru bucate, iarăşi
spoite, pe a cărora margine iarăşi scrie „Ifl 301, leat #«CK«302 <1758–1759>”; au
tras înpreună, toate, 17 ocă.
15.7 Şapte sahane, iarăşi pentru bucate, mai proaste, spoite, nu tocma de o
măsura, au tras toate 7 ocă, 30 dramuri303.
16.7 Şapte sahane întinse, spoite, pe care, pe 4, scrie „Pavel Ciocărlan
7215 <1706–1707>”; au tras, înpreună, 6 ocă, 100 dramuri.
17.1 Un sahan, iarăşi de aramă, vărsat, spoit, de 1 ocă, 300 dramuri.
18.6 Şasă săhanele mai mici, proaste şi vechi, 1 ocă, 300 dramuri304.
Tavale
19.1 O sinie mare, iarăşi de aramă, de 4 ocă, 100 dramuri.
20.4 Patru tăvale de aramă, mari şi mici, au tras înpreună tuspatru, 5 ocă,
50 dramuri305.

296

Marginal, tăiat: Unul dintru aceste s-au prefăcut, [1]802, 6 oct[om]v[rie].
Marginal: Doao din aceste 4 blide, s-au prefăcut la 9 mai [1]798.
298
Pagina 150 cuprinde următoarele rubrici: „Nro”; „Nro”; „Vase de aramă”; „Ocă”;
„Dramuri”; „Însămnare”; la paginile 151–153, lipseşte titlul rubricii „Însămnare” [n. ed.]
299
Marginal: Pentru lipsa, adaogere şi toată schimbare arămurilor, să să caute la
revizialnica însămnare din 30 sept[emvrie 1]819.
300
În ligatură [n. ed.].
301
În ligatură [n. ed.].
302
7267 [n. ed.].
303
Marginal: Unul s-au stricat de s-au tocmit alte vase, în 10 iulie [1]803.
304
Marginal: Unul dintru aceste s-au străcat şi s-au cărpit o căldare, la mai 16, anul [1]804.
Altă mână: La 21 iunie [1]806, la prifacere vaselor, s-au mai topit un săhănel din aceste.
305
Marginal: O tăva dintru aceste s-au stricat de s-au tocmit alte vasă de aramă, la 4 avgust
[1]799; la [1]806 s-au topit una.
297
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21.1 O tigae veche, de aramă, cu torta de aramă, de 350 dramuri306.
22.6 Şasă tingire mari, bune, iarăşi de aramă, 24 ocă307.
23.2 Doao tingire, iarăşi mari, bune, cu torţile de fier, 13 ocă308. [p. 151]
24.4 Patru tingire, iar mari, străcate, 16 oca, 100 dramuri309.
25.1 O tingire de mijloc, vărsată, iar de aramă, 2 oca, 300 dramuri.
26.6 Şasă tingire de aramă, vechi, de mijloc, au tras 6 oca, 200 dramuri310.
27.7 Şapte tingeruţe mici, au tras înpreună 3 oca, 200 dramuri311.
28.2 Doao casterale de aramă, unul mare, unul mic, cu torţele de fier, 2
oca, 200 dramuri312.
29.1 O tingire veche, mărişoară, 3 oca, 300 dramuri313.
Căldările
30.1 O caldare mare, aşezată în cuptoriu, statornică, pentru bere, în care
încap [loc alb – n. ed.], au tras 16 oca314.
31.1 O caldare mare pentru rachiu, cu capac şi cu 2 ţăvi, tot de aramă,
aşezată în cuptoriul său; în caldare încap [loc alb – n. ed.], iar capacul fiind slobod,
s-au tras şi iaste de [loc alb – n. ed.].
32.1 O caldare, iarăşi mare, pentru oncrop, cu torţi, au tras 36 oca.
33.1 O caldare, iarăşi mare, pentru oncrop, cu torţi, veche, 22 oca.
34.1 Una caldare, iarăşi mare şi iarăşi pentru oncrop, cu torţi, tot de aramă,
20 oca.
35.1 O caldare mai mică, iarăşi cu 2 torţi, 15 oca.
36.1 Una iarăşi caldare asemine aceştiia, însă cu torta de fier, 8 oca.
37.1 O caldare mai mică, cu tortă de aramă, 5 oca, 350 dramuri.
38.2 Doao căldări mai mici, cu torţi, tot de aramă, 5 oca, 200 dramuri315.
39.5 Cinci căldări vechi, 3 mai mari şi 2 mici, de aramă, una fără torţi, 6
oca, 350 dramuri. [p. 152]

306

Marginal: Aceasta s-au stricat şi s-au tocmit alte vasă, la 5 iulii [1]800.
Marginal: Una dintru aceste s-au prifăcut, fiind stricată, iulie 10, [1]803.
308
Marginal: La 21 iunie [1]806, s-au topit 1 tingere de aceste, spre reper[aţia] altor vase.
Altă mână: 2 tingiri, 1 sinie s-au stricat şi tocmit alte vasă la noem[brie] 15, anul [1]812.
309
Marginal: Dintru tingire de acest s-au făcut o tigae şi s-au mai tocmit şi alte vasă
stricate. 27 iunii [1]800.
310
Marginal: O tingire dintru aceste s-au stricat şi s-au tocmit alte tingiri, la 4
avgust [1]799.
311
Marginal: Iarăş, la 21 iunii [1]806, din aceste tingiruţe, la prefa[ce]re altor vase,
s-au topit 3.
312
Marginal: La 21 iunie [1]806, un caster de aceste, spre reper[aţia] altor vase, s-au stricat.
313
Marginal: Aceasta s-au stricat şi s-au tocmit alte vase, iulie 10, [1]803.
314
Cu creionul [n. ed.].
315
Marginal: Una s-au stricat şi s-au tocmit alte vasă, la 5 iulii [1]800. Altă mână: La 21
iunie [1]806, această una rămasă căldăruşă, la prefăcutul vaselor, s-au topit.
307
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40.1 O caldare mare, iarăşi de aramă, cu 2 torţi, tot de aramă, 8 ocă,
300 dramuri.
41.1 O căldare de aramă pentru rachiu, cu capac şi cu ţeve adaose din doao
bucăţi, 4 ocă, 150 dramuri.
42.1 O căldăruşe pentru prefăcut rachiu, cu ţeve, tot de aramă, 2 ocă,
200 dramuri.
Boldurile şi capacelele tot de aramă
43.13 Triisprezece bolduri spoite, 12 ocă, 300 dramuri316.
44.11 Unsprezece căpace mari, iarăşi spoite, 15 ocă, 300 dramuri317.
45.8 Opt căpace mai mici, vechi, 2 ocă, 300 dramuri318.
46.1 O oala mare de aramă cu 2 torţi, 2 ocă, 300 dramuri.
47.2 Doao oale, iarăşi de aramă, una fără torţi, 4 ocă.
48.3 Trii oale de aramă, una mai mărişoară, iar mai mici, însă cu torţile de
fier; tustrele au tras 5 ocă, 200 dramuri.
49.2 Doao oale mici, una spoită, tot de aramă, 1 ocă, 100 dramuri319.
50.2 Doao ciurele de aramă, vechi, 1 ocă, 300 dramuri.
51 Bucăţele de aramă din vase străcate şi din torţi de căldări, iaste aramă 3
ocă, 100 dramuri320.
52.1 Un ibric cu lighin înfundat, cu străbătături, spoit, iarăşi de aramă,
turcesc, care stă în chilie igumenească, 1 ocă, 370 dramuri. [p. 153]
53.1 Un ibric, iarăşi pentru spălat, spoit, 250 dramuri.
54.1 Un lighin mare cu 2 torţi, iarăşi de aramă, spoit, care stă în casa de
oaspeţi, 3 ocă, 300 dramuri.
55.1 Un ibric, iarăşi pentru spălat, vechi, fără de căpac, 250 dramuri.
56.1 Un ibricel de aramă, pentru cafe, 15 dramuri.
57.2 Doao ulcele de aramă, tot pentru cafe, 250 dramuri.
58.2 Doao bedrunce de aramă, spoite, 1 ocă, 250 dramuri.
59.1 Una ocă de aramă, 200 dramuri.
Vase de fier
60.3 Trii tigăi de fier.
61.1 O frigare, iarăşi de fier.
62.1 Un satăr pentru cuhne, iarăşi de fier.
63.1 Vătrar mare şi o frigare mai mică, de fier.
316
317

Marginal: La 21 iunie [1]806, s-au topit la rep[araţia] vas[elor] 1 dintru aceste bolduri.
Marginal: La 21 iunie [1]806, unul din aceste s-au stricat şi s-au pus la reper[aţia]

altor vase.

318

Marginal: La 21 iunie [1]806, 1 din aceste, la prefacere vaselor, s-au topit.
Marginal: La 21 iunie [1]806, 1 oală mică s-au stricat la cărpitul altor vase.
320
Marginal: S-au pus la reperaţie vaselor, în căteva rănduri.
319
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64.1 Un cuţăt, iarăşi pentru cuhne.
Lucruri de alamă
65.4 Sfeşnice mari, cu turtelele late; au tras tuspatru, 3 ocă.
66.2 Doao sfeşnice mai mici, de alamă, 160 dramuri.
67.1 O fofază mare de părete, cu turtelele bătute în chip de flori, care stă în
trapeză cea mare, cu o măgălie la mijlocul mănunchiului, 200 dramuri.
68.4 Părechi mucări de fier.
[p. 154]321
Lucruri de spijă, de fier şi de bleh
1.1 O piuliţă mare, de spijă, străcată, 26 ocă.
2.1 O piuliţă mică, iarăşi de spijă, cu chilugul ei, 2 ocă.
3.1 Un druc de fier pentru săpat în pietre şi pentru alte trebuinţe, 8 ocă322.
4.1 Un druc, iarăşi de fier, mai mare, tot pentru aceiaşi trebuinţă, 10 ocă,
300 dramuri.
5.1 O bomba de fier, iarăşi pentru lucrul pietrăcesc, 11 ocă.
6.1 Un căntar mare, străcat, care trage pănă la 103 ocă.
7.1 Iarăşi un căntar de fier, cu bomba de plumb, învălită cu aramă, care
trage pănă la 44 ocă.
8.1 Un căntaraş mic, cu bolduri, iarăşi de plumb, înbrăcat cu aramă,
lanţujelile, de alamă, care trage pănă la 5 oca.
9.4 Patru fierestree mari.
10.1 Un lanţi de fier, străcat, de 3 ocă.
11.9 Noao topoare argăţeşti, din care 2 sănt străcate.
12.4 Patru hărleţe moldoveneşti.
13.4 Patru sape moldoveneşti.
14. 1 Una păreche fiere de plug, de mijloc.
15.1 Un otic de fier.
16.1 O cărcee, iarăşi de fier.
17.1 O lingură mare pentru roate de fier.
18.1 Un sfredel de mijloc, de 2 palme de lung.
19.2 Doao tesle.
20.1 Una barda de mijloc, stolerească.
21.1 O cuţitoae mică.
22.1 Un rezuş de o palma şi un deget.
23.1 O răşniţa pentru cafe, de fier şi cu şuflada de lemn. [p. 155]323
24.1 Un şaităr mare, cu cheia lui şi cu şurub de fier.
321

La această pagină, titlul rubricii a treia este „Lucruri de spijă şi de fier” [n. ed.].
Marginal: S-au făcut un fus la moară, [1]810.
323
La această pagină, titlul rubricii a treia este „Lucruri de fier” [n. ed.].
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25.2 Ilbe, iarăşi de fier, 5 ocă, 100 dramuri.
26.1 Un ciocan mare [de fier – n. ed.], 1 ocă, 200 dramuri.
27.4 Patru ciocane mai mici, unul ca o daltă, 1 ocă, 300 dramuri.
28.1 Un tipar pentru ţănte, de fier, 1 ocă.
29.3 Trii tipare mai mici pentru ţănte, iarăşi de fier, 350 dramuri.
30.1 Un cleşte pentru scos ţănte, de fier, 200 dramuri.
31.1 Un cleşte covalesc [de fier – n. ed.] pentru scos ţănte, 300 dramuri.
32.3 Trii sfredele pentru puşci, ca nişte vergi, 1 ocă, 200 dramuri.
33.1 Un fus de la o gratie, rătund, de fier, 1 ocă, 200 dramuri324.
34.1 O ţevă de puşcă, iar de fier, 300 dramuri.
35.3 O praftura, un fus şi cinie de tăet potcovele la cai, 300 dramuri.
36.1 Un sacălăş mic, de giumătate stănjăn lung.
37.1 Un sfredel de o palmă.
38.1 Un foi străcat.
39.3 Trii ciocane de fier.
40.5 Cinci coase [de fier – n. ed.].
41.3 Trii tatce [de fier – n. ed.].
42.1 O bucăţe de lanţujel de fier, la polecandru ot trapeza, de giumătate
stănjăn.
43.1 O ciutora la puţi, ferecată cu fier, cu tortă şi de 2 şuhuri şi 10 ţoluri,
lanţuh lung.
44.4 Patru leice de bleh.
45.2 Doao polobocele cu bleh alb, mici, care au tras înpreună cu barilcuţele
[loc alb – n. ed.]325.
[p. 156]326
În trapeza cea mică, să află
1.3 Trii feţe de masă, căte de 3 stănjăni lungi, de 4 şuhuri late şi una
străcată327.
2.8 Opt părechi cuţite cu plasele de corn negru, proaste, cu furculiţele lor.
3.12 Doaosprezece linguri de bleh, proaste.
4.2 Doao solniţe de steclă mari, ca nişte potire făcute.
5.2 Doao solniţe, iarăşi de steclă mici.

324

Marginal: La 3 iunie [1]809 s-au stricat la reperaţie.
Marginal, cu creionul: La [1]804 s-au pus la trula besericii.
326
Paginile 156–160 nu au titluri de rubrici [n. ed.].
327
Marginal: Caută la revizialnica însămnare din 30 sept[embrie 1]819.
325
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Acareturile şi tot feliul de lucruri mărunte
1.1 O butcă moldovenească, înnuntru cu postav vănăt înbrăcată, poclitul –
bolgariu negru, dricurile întărite cu fier, roatele ferecate cu fier328.
2.1 Iarăşi o butcă, însă străcată cu totul, iar roatile ferecate cu fier329.
3.1 O căruţă de doi cai, cu poclit şi roatele ferecate330.
4.1 Iar o căruţă de doi cai, roatele ferecate, dar fără poclit.
5.3 Trii cară de boi.
6.3 Trii telege de boi.
7.2 Doao buţi de stijar, mari.
8.5 Cinci buţi de stijar, vechi, pentru păine. [p. 157]
9.18 Optsprezece căgi mari pentru păine.
10.10 Zeace poloboace pentru bere.
11.7 Şapte antaluri de stijar pentru bere, iar unul pentru horelcă331.
12.2 Doao ciubere de lemn, proaste.
13.20 Doaozăci putin mari şi mici.
14.3 Trii mese foarte lungi, care stau în trapeza cea mare.
15.2 Doao scaune cu păritar, lungi, ca pomenite mese.
16.1 O masa, iarăşi lungiă [sic !], la trapeza cea mică.
17.1 Un scaun de păritar, lung, iar la trapeza cea mică.
18.1 Un dulap de lemn bun, de ungher, în lung de 5 şuhuri, 10 ţolori, iar în
lat de 4 şuhuri, 4 ţolori, cu balamalele de de fier; acesta stă la trepezare.
19.1 Un dulap prost, cu balamalele de fier, pentru cuhne332.
20.1 O masa lungă, pentru pitărie.
21.1 Un dulap prost, pentru slujba pităriei.
22.8 Opt săte.
23.4 Covăţi mari.
24.6 Şasă covăţi mai mici.
25.1 O masă pro[a]stă, în beci.
26.28 Doaozăci şi opt saci333.
27.9 Noao ţoluri mari, de cănepă.
28.1 Un odgon mare, gros, pentru slobozit buţile în pivniţă, de cănepă, de
doaozăci şi un[u] de stănjăn lung.
29.4 Patru odgone de cănepă.
30.4 Patru frunghii de cănepă.

328

Marginal: Caută la reviz[ialnica] însămnare din 30 sept[embrie 1]819.
V. nota 328 [n. ed.].
330
V. nota 328 [n. ed.].
331
Marginal: Zri [vezi – n. ed.] la reviz[ialnica] însămn[are] din 30 sept[embrie 1]819.
332
V. nota 331 [n. ed.].
333
V. nota 331 [n. ed.].
329
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31.1 Un fănar mare de steclă, aşezat în lemn, de 2 şuhuri, 4 ţoluri lung şi de
1 şuh lat334.
[p. 158]
Osăbit, să mai află în casa igumenească
32.1 O masa după moada noao făcută, în lung de 5 şuhuri, 9 ţoluri, iar în
curmeziş, 4 şuh, picioarele umblătoare, cu balamale de fier.
33.1 Una iarăşi masa, 1 stănjăn, 2 ţoluri în lung şi giumătate stănjăn în lat;
picioarele proaste, răglite.
34.1 O măsuţa mai mică, 3 şuhuri, 7 ţoluri în lung, iar în curmeziş – doao
şuhuri şi 2 ţoluri; lucrată bine, cu scaunul ei şi cu săcrieş.
35.2 Măsuţe, una pentru chilie de oaspeţi, iar una la casa slugilor335.
36.6 Scaune de lemn, cu spatarile cu flori străbătute.
37.1 Un mindir mare, umplut cu lăna, de 1 stănjăn, 1 şuh şi 6 ţoluri în lung,
şi în lat – 3 şuhuri, 6 ţoluri336.
38.4 Patru perin de părete, umplute cu lăna, feţele de măcat de lăna,
cu flori.
39.1 Un măcat, iarăşi de lăna, cu flori, pe pat337.
40.2 Doao dulapuri de scănduri, unul, un stănjăn înalt şi 3 şuhuri, 6 ţoluri
în lat, iar al 2le, mai mic, în lung, 4 şuhuri, 5 ţoluri, în lat – 1 şuh, 9 ţoluri.
41.1 O păsla de lăna, cu floarele albe, în lung de 2 stănjăn, 4 şuhuri, iar în
lat, 1 şuh, 10 ţoluri.
42.2 Doao feţe de masă, una în ozore lucrată, după măsura mesilor celor
mai sus arătate338.
43.8 Opt părechi cuţite, cu furculiţile în 3, cu plaselile de os, albe339.
44.6 Şasă blide mari pentru bucate, rătunde, cu czimţi pe margine, de
porţunal alb, bun, de Danţig, adică; înprejur 1 şuh, [p. 159] 2 ţoluri, late.
45.1 Un blid mai mic, iarăşi de acest feliu de porţunal, de 5 1/2
ţoluri înprejur.
46.6 Şasă talgere, iarăşi de acest feliu de porţunal, cu flori pe margin, din
care 2 sănt pentru supă340.
47.3 Trii păhare mari de cristal, pentru bere.
48.2 Păhare, iarăşi de cristal, pentru vin.
49.6 Şasă păhăruţe, iarăşi pentru vin, cu tocul lor de hărtie, tot de cristal341.
334

V. nota 331 [n. ed.].
Marginal: Zri [vezi – n. ed.] reviz[ialnica] însămn[are] de 30 sept[emvrie 1]819.
336
V. nota 335 [n. ed.].
337
V. nota 335 [n. ed.].
338
V. nota 335 [n. ed.].
339
V. nota 335 [n. ed.].
340
Marginal: Zri [vezi – n. ed.] reviz[ialnica] însămn[are] de 30 sept[emvrie 1]819.
341
V. nota 340 [n. ed.].
335
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50.3 Trii păhăruţe, iarăşi de cristal, pentru Tocai342.
51.6 Şasă păhare de steclă proastă, pentru vin.
52.1 Un podnos de her cu lac negru, marginile poleite, lat de 1 şuh
înpregiur.
53.3 Trii filigene cu farfuriile lor, pentru cafe, de porţinal bun şi343
54.2 Doao de porţinal prost.
55.6 Linguriţe de cafe, adecă 5 de aramă şi una de cosător344.
56.4 Patru şervete.
57.1 O şcătulcă fericată cu fier, de 8 şipuri, căte de giumătate de ocă,
cu încuetoare.
58.1 O garafă de cristal şlefuit, de giumătate de ocă345.
59.11 Unsprezece garafe de steclă proastă346.
60.4 Patru păhureţe de steclă proastă347.
61.2 Doao solniţe de porţinal alb348.
62.1 O lada întinsă pentru hărtie, ferecată cu fier şi cu încuetoare, în lung 2
şuhuri şi 1 ţol, în curmeziş 1 1/2 şuh.
63.1 O lada pentru strae, iarăşi cu fier, însă fără de încuetoare, în lung 3
şuhuri, 6 ţolori, în curmeziş, 1 şuh, 9 1/2 ţoluri.
64.4 Patru figuri a cetăţilor: Costantino-[p. 160] pol, Ierusalimul, Vineţie şi
Reghensburg, pe hărtie, cu privazurile de lemn, văpsite.
65.1 Un vătrar de fier349.
66.4 Patru firanghe la fereste, de crăşănina albă, cu pănza căptuşită350.
67.1 O sco[a]rţă veche de lănă turcească, cu flori, ruptă.
În Mănăstire Putna, la 26 noemvrie 1796
Lipsa din inventarium cel vechi
12 Doaosprezece talgere de cosător351.
2 Doao tăvale de aramă352.
3 Trii căldări [de aramă]353.
342

V. nota 340 [n. ed.].
V. nota 340 [n. ed.].
344
V. nota 340 [n. ed.].
345
V. nota 340 [n. ed.].
346
V. nota 340 [n. ed.].
347
V. nota 340 [n. ed.].
348
V. nota 340 [n. ed.].
349
Marginal: Zri [vezi – n. ed.] reviz[ialnica] însămn[are], 30 sept[emvrie 1]819.
350
Marginal: Zri [vezi – n. ed.] reviz[ialnica] însămn[are] 30 sept[emvrie] [1]819. Adaos cu
creionul: S-au rupt de tot.
351
Marginal: Pe aceste le-au luat părintele Ignatie la Cernăuţi.
352
V. nota 351 [n. ed.].
343
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2 Doao tingire [de aramă]354.
4 Patru blide de cosător355.
2 Doao căldări de aramă356.
1 Un căpac, iarăşi de aramă357.
Isaie Baloşescul arhimandrit <m. p.>
[Pecete în ceară roşie]
Paisie Ioanovici igumen <m. p.>
[Pecetea Mănăstrii Putna în ceară roşie]
Calistrat Grigorovici, namisnic <m. p.>.
Despre orănduită comisie, s-au cercetat şi însămnare de lipse şi adaogere,
în doao exemplare s-au făcut.
Măn[ăstirea] Putna, 22 dechemvrie [1]819.
Simeon Androhovici conzistoricesc asesor <m. p.>
Manasie Dracinschii conz[istoricesc] asesor <m. p.>.
[La pagina 161, un text german (şapte rânduri), în scrisul gotic, datat în
Cernăuţi la 6 februarie 1834, cu trei semnături: „Genadie Platenki archimandrit et
igumen <m. p.>”, „German Jakowitz Jjerodijakon <m. p.>” şi o semnătură în
limba germană. Paginile 162 – 164, nescrise – n. ed].

353

V. nota 351 [n. ed.].
V. nota 351 [n. ed.].
355
Marginal: S-au străcat aceste; fiind străcate, s-au prefăcut dintr-ănsăle tingire cele mici
care sănt arătate mai sus la „Aramă”, supt Nro 27.
356
V. nota 355 [n. ed.].
357
V. nota 355 [n. ed.].
354
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UNITĂŢI DE MĂSURĂ
1 ţol = 2,63 cm
1 şuh = 31,56 cm
1 stânjen = 223 cm
1 dram = 3,22 g
1 litră = 322 g
1 oca = 1291 g.

GLOSAR
abris = schiţă.
adamască = stofă scumpă de mătase, ţesută cu flori; damască.
antal = butoi mare de stejar.
atlaz = ţesătură de mătase, lucioasă pe o singură faţă.
barilcuţă = balercuţă; butoiaş.
batist = ţesătură din fire foarte subţiri, de bumbac sau de in.
bleau = tinichea; fier de calitate proastă.
bleh, v. bleau.
bogasău, v. bogasiu.
bogasiu = stofă sau pânză scumpă, colorată şi lucioasă pentru căptuşit.
bold, bolduri = glob; sferă.
canavaţă = pânză rară, de obicei din mătase.
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cărceie = piesă de lemn sau de fier la car, cu care se leagă tânjala de
proţap, când se înjugă patru boi.
ceprag = broderie cusută cu fir de aur sau de argint; firet.
chitai = stofă de bumbac pentru căptuşeală, şifon.
cit = material textil de calitate inferioară, înflorat şi apretat, fabricat din
bumbac.
colan, v. poias.
contliuzie = dveră.
copie = obiect liturgic în formă de cuţit, având vârful triunghiular.
corn = colţ.
covertă = capac.
cutnie = ţesătură din mătase şi bumbac.
dimie = postav gros de lână.
dric = scheletul de sus al unui car (fără roţi şi loitre).
farbă = vopsea, culoare.
fânar = felinar.
filigean = ceaşcă turcească de cafea neagră, fără toartă.
firangă = perdea.
flanel = ţesătură uşoară de lână sau de bumbac, moale şi pufoasă.
fofează = nume dat mai multor obiecte în formă de aripă sau de braţ.
fuşcel = fiecare dintre scândurile orizontale care formează treptele unei
scări; spetează.
găitan = fire de mătase, de argint sau de aur împletite, folosite la
îmbrăcăminte.
ghiviziu = roşu-închis, purpuriu.
horă = candelabru.
ibrişin = fir de mătase, răsucit.
iznoavă de ~ = din nou, încă o dată.
lastră = stofă de mătase.
left = salbă; colier de catifea brodată şi cusută cu mărgele.
leică = pâlnie.
macava = mucava; carton.
maltin = un fel de stofă.
măcat = cuvertură subţire de lână sau de bumbac; scoarţă.
mănăstire rădicată = mănăstire desfiinţată.
meşină = piele de oaie sau de capră, tăbăcită.
mindir = saltea; plapumă.
musul = pânză de bumbac sau stofă foarte fină.
naracliţă = narucaviţe.
naramgiu = nărămziu; portocaliu; roşu-deschis; stocojiu.
nemeteţ = ţesătură subţire pentru văluri de cap; dantelă.
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nov = nou.
ocrop, v. uncrop.
oncrop, v. uncrop.
ornat, ornate = veşminte preoţeşti.
otic = lopăţică de curăţat pământul de pe brăzdar şi cormana plugului.
pafta = încheietoare pentru poias.
peşchir = ştergar; faţă de masă.
pete, v. peteală.
peteală = beteală; mănunchi de fire metalice, folosite ca podoabă la
veşminte.
poală = ţesătură cu care se împodobeşte o icoană sau cu care se acoperă
Sfânta Masă din altar; dveră.
poclit = coşul trăsurii; coviltir.
poias = brâu cu care se încing preoţii peste stihar în timpul sfintelor slujbe.
pol = jumătate dintr-un întreg.
poloboc = butoi.
polonoşnic = pronaos.
pomelnic = naos.
porţunal = porţelan.
postrig = metanie; mănăstirea în care a fost călugărită o persoană.
potnos = litier.
pouşal = pauşal; sistem de plată pentru prestarea unui serviciu, prin fixarea
cu aproximaţie a unei sume globale.
pozomant = pasmant.
praftură = pămătuf din păr, din călţi, din zdrenţe, fixat într-o coadă lungă,
folosit ca unealtă a fierarului, pentru a stropi fierul şi cărbunii încinşi.
prim = bandă, bordură; garnitură.
prisne = curat, pur, neamestecat; în întregime, cu totul.
proci (i ~) = şi aşa mai departe.
reţăluit = împletit.
saftian = piele subţire şi fină de capră, de oaie sau de viţel.
sandal = ţesătură de mătase.
săhănel = vas metalic mic.
sinie = tavă mare de metal; tipsie.
şagmarand, v. şahmarand.
şahmarand = brocart.
şaităr, v. şaitău.
şaitău = nume dat unor unelte care au ca parte componentă un şurub sau
care se manevrează prin răsucire (teasc, menghină, vârtej de strâns doagele, cric,
burghiu etc.).
şcatulcă = cutie, casetă.
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şufladă = sertar.
tafta = ţesătură de mătase lucioasă şi netedă.
tij = de asemenea.
tindă = pronaos.
tulpan = pânză de bumbac, de lână sau de mătase, cu ţesătura foarte
subţire şi străvezie.
ţămporug = ţâmburuc; mică proeminenţă, de obicei rotundă, la un obiect.
ţărcălam = cerc.
ţeve = vergea; toartă.
ţircăl = cerc.
ţirchel, v. ţircăl.
umivalniţă = nişă în peretele altarului, folosită pentru spălat.
uncrop = apă fierbinte.
urşinic = catifea.
zvezdă = steluţă; obiect liturgic alcătuit din două fâşii metalice, care se
aşază pe Sfântul Disc.
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FILIGRANELE HÂRTIEI
Tipul
filigranului
Fila

a
1.

b

c

2, 4, 3, 5,
6, 29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
41,
40,
42,
44,
43,
46,
45,
49,
47,
50,
48,
52,
51,
54,
53,
55,
56,
57,
58,
59,
61,
60,
62,
64,
63,
66,
65,
67,
68,
69,
70,
73,
71,
74.
72.

d
76,
80,
81,
82.

e
7, 10,
12,
14,
16,
18,
20,
22,
24,
26,
27.

f

g

8, 9, 75,
77,
11,
78,
13,
79,
15,
83.
17,
19,
21,
23,
25,
28.
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Fig. 1. Prima copertă a inventarului

Fig. 2. Prima pagină a inventarului

Fig. 3. Paginile 90 şi 91 ale inventarului

Fig. 4. Pagină cu pecetea şi semnătura
lui Isaia Baloşescu

Fig. 5. Pagină cu peceţile şi semnăturile
lui Isaia Baloşescu şi Paisie Ioanovici

Fig. 6. Ultima pagină a inventarului

