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Bogdan-Petru MALEON

O dimensiune puţin explorată a vieţii monahale moldoveneşti
în Evul Mediu: producţia şi schimbul de bunuri*

În ultima jumătate de veac, abordările istoriografice privind stăpânirile
monahale au urmărit cu precădere să reconstituie limitele acestora, precum şi
drepturile de care au beneficiat diverse lăcaşe de-a lungul timpului1. Aceste
demersuri de factură cantitativă îşi păstrează şi astăzi utilitatea, chiar dacă între
timp au fost scoase la iveală noi informaţii, atât printr-o mai atentă scrutare a
surselor, cât şi ca urmare a publicării unor izvoare inedite, culese mai ales din
tezaurele documentare externe. Cu toate acestea, majoritatea contribuţiilor de profil
au redat într-o manieră statică şi descriptivă acumularea progresivă de bunuri şi
privilegii de către mănăstirile moldoveneşti. În ultimele decenii s-a afirmat tot mai
puternic şi o altă direcţie de cercetare, concentrată pe efortul de a evidenţia faptul
că marile aşezăminte monahale, mai ales cele destinate să devină necropole
princiare, aveau un rol esenţial în legitimarea puterii domneşti. Importanţa acestor
aşezăminte a putut fi însă relevată tot pornind de la unele gesturi concrete, precum
daniile şi întărirea unor sate, pentru care erau acordate şi importante scutiri.
Această grilă de interpretare nu a implicat, aşa cum era de aşteptat, şi reevaluarea
dimensiunii economice a vieţii monahale, sub forma rediscutării unor aspecte
precum modul în care erau exploatate stăpânirile funciare, semnificaţiile unor
beneficii juridice şi importanţa pe care o avea accesul la diverse resurse. O astfel de
perspectivă poate avea însă un rol complementar, prin raportare la opţiunile
istoriografice deja evocate, dat fiind faptul că dezvăluie modul concret în care
obştile îşi culegeau roadele bunurilor funciare şi diverse alte beneficii de care

* Cercetare finanţată prin proiectul CNCSIS-UEFISCSU, nr. 64/2012, PN-II-ID-PCE-2012-4-0552.
1 Una dintre contribuţiile esenţiale din acest punct de vedere este studiul lui Alexandru I. Gonţa,
Domeniile feudale şi privilegiile mănăstirilor moldoveneşti în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, în
BOR, an. LXXV, 1957, republicat în vol. Studii de istorie medievală. Texte selectate şi pregătite
pentru tipar de Maria Magdalena Székely şi Ştefan S. Gorovei. Cu un cuvânt introductiv de Ioan
Caproşu, Iaşi, Editura „Dosoftei”, 1989. Având în vedere limitele orizontului documentar de la
mijlocul secolului trecut, se poate spune că istoricul a realizat o reconstituire minuţioasă a bunurilor
mobile şi imobile de care dispuneau marile mănăstiri moldoveneşti din veacul al XV-lea, precum şi a
drepturilor cu care au fost înzestrate de către domni. La nivel de inventar, contribuţia constituie şi
astăzi un util punct de plecare, însă modul în care erau administrate averile mănăstireşti rămâne o
temă care îşi aşteaptă încă explorarea sistematică.
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dispuneau. În felul acesta pot fi reconstituite, într-o manieră convingătoare, diverse
aspecte ale vieţii cotidiene din mediul monahal şi se deschid noi piste de
interpretare în ceea ce priveşte natura complexă a raporturilor dintre biserică şi
puterea princiară.

Este cunoscut faptul că importanţa economică a unei aşezări medievale era
determinată de contextul politic al epocii, precum şi prin raportare la factorii de
mediu, astfel încât expunerea la acţiunile militare sau incidenţa unor dezastre
ecologice au influenţat cuantumul beneficiilor, dimensionând implicit însemnătatea
simbolică a daniilor. Însă la valoarea propriu-zisă s-au adăugat de cele mai multe
ori o serie de privilegii fiscale şi juridice menite să sporească averea şi prestigiul
marilor mănăstiri moldoveneşti2. În plus, mirenii răspundeau pentru abaterile de
factură canonică în faţa egumenilor, care soluţionau aceste cauze cu ajutorul
preoţilor de mir din satele mănăstireşti3. Purtarea de grijă a unor aşezări înzestrate
cu asemenea scutiri sporea în dificultate direct proporţional cu depărtarea
localităţilor respective de lăcaşul monahal. De asemenea, se poate presupune că
provocările cărora trebuiau să le răspundă obştile călugăreşti se multiplicau şi prin
raportare la particularităţile de statut ale fiecărei stăpâniri, ceea ce implica folosirea
unor categorii specifice de funcţionari şi relaţii diferenţiate cu ierarhia ecleziastică
sau puterea domnească.

Având în vedere toate aceste elemente, se impune o discuţie privitoare la
modul în care suveranii Moldovei din primele două veacuri de existenţă statală au
căutat să confere lăcaşelor unde doreau să-şi petreacă somnul de veci un statut
special, astfel încât să uşureze poverile administrative ale obştilor şi să sporească
prestigiul aşezămintelor. În mod obişnuit, ziditorii erau principalii binefăcători ai
obştilor, însă succesorii acestora au urmărit în mod constant să consolideze statutul
pe care l-au dobândit lăcaşele monahale prin grija ctitorilor.

Din informaţiile documentare transpare preocuparea puterii politice de a
încuraja buna administrare a moşiilor mănăstireşti. Astfel se explică de ce locuitorii
satelor menţionate erau scutiţi de toate dările şi obligaţiile în muncă faţă de domnie
pentru o perioadă nelimitată4. De asemenea, domnii au concedat obştilor
prerogativele juridice şi beneficiile aferente, aşa încât dregătorii de la ţinuturi nu
mai puteau efectua anchete şi soluţiona litigii, iar reprezentanţii acestora erau opriţi
să perceapă taxe5. Pentru orice fel de faptă locuitorii urmau să fie judecaţi direct de
egumeni, sau cu ajutorul trimişilor acestora, tot vieţuitorilor urmând să le revină

2 Privilegiile nu însoţeau automat daniile aşa cum s-a crezut (Stelian Marinescu, Competenţa şi
atribuţiile judiciare ale clericilor în secolele XIV-XVII, în BOR, 88 (1970), p. 801), întrucât acordarea
de scutiri a fost un proces gradual, care s-a derulat pe tot parcursul secolului al XV-lea.
3 Bogdan-Petru Maleon, Clerul de mir din Moldova secolelor XIV-XVI, Iaşi, Editura Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”, 2007, p. 90.
4 N. Grigoraş, Imunităţile şi privilegiile fiscale în Moldova (de la întemeierea statului până la
mijlocul secolului al XVIII-lea), în RdI, 27 (1974), nr. 1, p. 75.
5 Despre aceşti reprezentanţi ai egumenilor, vezi, D. Ciurea, Organizarea administrativă a statului
feudal Moldova (sec. XIV-XVIII), în AIIAI, II (1965).
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sumele corespunzătoare6. Aceasta nu însemna că reprezentanţii mănăstirilor
judecau exclusiv după dreptul bisericesc, cauzele civile intrând sub incidenţa
dreptului cutumiar7, chiar dacă pentru unele abateri se adăuga şi penitenţa
canonică8.

Relativ la distribuirea sarcinilor productive pe ogoarele mănăstireşti, s-a
afirmat în trecut că muncile agricole erau efectuate de călugări, întrucât aceştia
„fiind mai buni gospodari, lucrau cu mai multă tragere de inimă, neavând familii de
hrănit ca ţăranii de pe celelalte moşii boiereşti”9. O asemenea imagine neverosimilă
nu reclamă un comentariu special, dar se poate presupune că locuitorii satelor, care
erau scutiţi de unele dări în favoarea mănăstirilor, reprezentau şi principala forţă de
muncă în agricultură. Tot aceştia realizau şi alte activităţi în beneficiul
aşezămintelor, precum cele legate de pescuit, cărăuşie sau diverse construcţii10. Un
document relevant privind obligaţiile ţăranilor de a presta munci în folosul
lăcaşelor monahale, care a fost analizat în trecut şi de istoricul Alexandru I.
Gonţa11, este cel emis la 17 aprilie 1475, din porunca lui Ştefan cel Mare, în folosul
obştii de călugăriţe de la Horodnic. Hrisovul îi scutea de dare şi obligaţii în muncă
pe oamenii din satul Balosinăuţi, aparţinând mănăstirii, aceştia fiind totodată
obligaţi să „păzească <treaba> aceastei mănăstiri şi să lucreze acestei mănăstiri”,
fiind luate totodată şi măsuri de precauţie în situaţia că „vor pierde ceva de al
acestei mănăstiri sau dacă nu vor munci ceea va fi treaba acestei mănăstiri”12.
Având în vedere caracterul general al acestor dispoziţii, se poate presupune că
prestarea lucrărilor agricole şi alte activităţi colaterale, inclusiv transportarea
bunurilor spre locurile de depozitare sau către debuşeele comerciale, reprezentau
obligaţii fireşti ale locuitorilor din satele mănăstireşti. Tocmai aceasta este
explicaţia rarităţii unor astfel de dispoziţii, iar situaţia evocată se explică prin faptul
că mănăstirea Horodnic era un lăcaş monahal de importanţă relativ redusă pe harta
monahismului moldovenesc. O altă forţă de muncă semnificativă o reprezentau
robii, în special ţigani, ceea ce explică faptul că marile mănăstiri din Moldova au

6 DRH, A, Moldova, vol. I, p. 393, nr. 277; p. 394-395, nr. 278. În prima jumătate a secolului al XV-lea,
cei care înfăptuiau actul de justiţie şi colectau taxele aferente în numele egumenilor erau desemnaţi
prin termenul generic de „dregători” şi îndeplineau probabil atribuţiile ureadnicilor domneşti
(D. Ciurea, op. cit, p. 211-213, vezi şi Bogdan-Petru Maleon, Veniturile mitropoliei şi episcopiilor
moldoveneşti în vremea lui Ştefan cel Mare. Provenienţă şi modalităţi de colectare, în AP, III (2007),
2, p. 53).
7 Gh. Cronţ, op. cit., p. 270.
8 Valentin Al. Georgescu, Organizarea judecătorească în Ţara Românească şi Moldova (jumătatea
secolului al XIV-lea – sfârşitul secolului al XV-lea), în SMIM, XIII (1995), p. 165.
9 N. Grigoraş, Primele mănăstiri şi biserici moldoveneşti (Ctitorii şi proprietăţi boiereşti), în SCI, XX
(1947), p. 123.
10 Scutirea unor oameni mănăstireşti de obligaţiile în muncă pentru cetăţi, poate sugera faptul ca aceştia
prestau asemenea activităţi la incintele mănăstireşti (DRH, A, Moldova, vol. I, p. 394, nr. 278).
11 Alexandru I. Gonţa, Consideraţii asupra categoriilor de ţărani în Moldova veacului al XV-lea, în
vol. Studii de istorie medievală, p. 66.
12 DRH, A, Moldova, vol. II, p. 302, nr. 200.
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primit un număr impresionant de sălaşe până la sfârşitul secolului al XV-lea13. Cei
care făceau parte din această categorie servilă aveau un anumit rol în cultivarea
pământului, însă erau utilizaţi mai ales pentru creşterea animalelor, în transportarea
mărfurilor sau fierărie, aşa cum dovedesc menţionările ulterioare. Alte venituri
proveneau din desfăşurarea unor activităţi meşteşugăreşti în cadrul satelor, aşa cum
dovedesc atestările documentare ale unor cojocari, fierari şi alte categorii de
meşteri, dintre care se poate presupune că cei mai mulţi se îndeletniceau cu
prelucrarea lemnului14. Se poate conchide că în funcţie de situarea geografică a
diverselor localităţi, mănăstirile au primit diverse scutiri pentru oamenii din cadrul
acestora, astfel încât obştile puteau converti o parte a acestor privilegii în diverse
alte activităţi.

Pornind de la modul în care s-au constituit marile stăpâniri funciare
mănăstireşti în intervalul cuprins între sfârşitul secolului al XIV-lea şi finalul celui
de-al XV-lea, se poate vorbi despre respectarea unei tipologii, cu puternice
semnificaţii din perspectiva ideologiei puterii. Astfel, domnii au căutat să alăture
satele într-un spaţiu geografic cât mai compact, situat în apropierea lăcaşelor, aşa
încât egumenii să-şi poată exercita prerogative ecleziastice, fiscale şi juridice. Spre
exemplu, cele mai multe dintre stăpânirile Neamţului se aflau într-o zonă delimitată
de râurile Neamţ şi Topliţa, fiind concentrate spre confluenţa celor două cursuri de
apă cu Moldova, iar aşezările pe care le deţinea mănăstirea Bistriţa erau comasate
pe valea apei cu acelaşi nume. În ceea ce priveşte satele mănăstirii Probota, trebuie
remarcat faptul că cele mai importante dintre acestea se aflau între cursurile
Moldovei şi Siretului mijlociu, adică în imediata apropiere a lăcaşului15. Alte două
zone în care, nu întâmplător, lăcaşele amintite deţineau diverse stăpâniri se aflau
de-a lungul cursurilor de apă ale Prutului şi Nistrului, unde obştile aveau acces la
resurse piscicole, apicole şi obţineau diverse venituri din comerţul de tranzit.
Ştefan cel Mare, la rândul său, a dorit să constituie pentru ctitoria sa de la Putna un
teritoriu compact, care să asigure obştii veniturile necesare unui trai prosper16.
Această dispunere a stăpânirilor monahale deschidea posibilitatea constituirii unor
spaţii în care aşezămintele deţineau un control aproape exclusiv din punct de
vedere fiscal şi juridic, atât în ceea ce îi priveşte pe laici, cât şi pe clerici. Având în
vedere aceste constatări, se poate spune că maniera de constituire a stăpânirilor
mănăstireşti reprezintă o expresie a modului în care domnia a căutat să gestioneze
relaţia cu cei care legitimau puterea şi asigurau intercesiunea. Aşa cum s-a văzut, la
valoarea propriu-zisă a bunurilor funciare se adăugau o serie de privilegii fiscale şi
juridice menite să sporească averea şi prestigiul marilor mănăstiri moldoveneşti.

13 Alexandru I. Gonţa, Cercetări cu privire la robia ţiganilor din Moldova în veacurile XV-XVI, în
Idem, Studii de istorie medievală, p. 105-109.
14 DRH, A, Moldova, vol. II, p. 39, nr. 28.
15 Tereza Sinigalia, Voica Maria Puşcaşu, Mânăstirea Probota, Bucureşti, Editura Meridiane, 2000,
p. 11.
16 Despre acestea, vezi şi Bogdan-Petru Maleon, Preoţii de mir şi marile aşezăminte monahale
moldoveneşti din secolul al XV-lea. Studiu de caz: Mănăstirea Putna, în AP, III (2007), 1, p. 20-38.
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Monahii nu erau doar beneficiarii pasivi ai unor stăpâniri, întrucât aceştia
au dovedit capacitatea de a veghea la constituirea unor aşezări şi puteau organiza
diverse activităţi economice. Spre exemplu, atragerea de colonişti se făcea graţie
acordării unor privilegii17, cei care urmau să se statornicească în localităţile
respective primind diverse scutiri fiscale şi privilegii juridice. Despre capacitatea
de organizare a călugărilor vorbeşte un act din 10 mai 1439, emis la Vaslui, din
porunca lui Ştefan al II-lea, prin care Sfântul Nicolae din Poiana Siretului primea
„o prisacă la Botne”, numită Visoca, unde să-şi „aşeze albinele” şi să aducă oameni
din alte sate ale mănăstirii de la care aceasta să perceapă desetina18. La 18 august
1438 Iliaş şi Ştefan au dăruit mănăstirii din Poiana Siretului un loc pustiu lângă
pricuturile de la Hârlău, „ca să-şi întemeize sat” şi moară, arătându-i hotarul19.
Noua aşezare poate fi identificată cu satul „unde este Mihăilă Roşca”, întrucât la 29
noiembrie 1443 obştea primea întărire pentru o stăpânire „pe Bahlui, sub Hârlău,
unde este Mihailo şi cu moară”20. De aici rezultă că rugătorii puşi sub protecţia
Sfântului Nicolae au reuşit într-un timp destul de scurt să întemeieze o aşezare,
concomitent cu ridicarea unei mori pe apa Bahluiului. În acest caz, cei care urmau
să se aşeze în satul mănăstiresc fiind scutiţi de strajă şi desetina din albine, iar
globnicilor şi pripăşari li se interzicea să-i tulbure, dispunându-se totodată „să nu
care podvoadă de vin niciodată, în veci”, iar „panii de la Hârlău să nu aibă nici o
treabă cu acest sat”21. După revenirea pe tronul Moldovei22, Alexandru al II-lea i-a
întărit i-a dăruit mănăstirii închinată Sfântului Nicolae, la 26 ianuarie 1453, prisaca
lui Bozea, din braniştea domnească de la Bohotin, poiana lui Ureacle, o moară la
Topliţa, un hotar de-a lungul Neamţului Mare şi un loc pustiu pe pârâul Iezerului,
pentru a-şi întemeia sat, iaz şi văratec, două locuri, unul pe Bahlui şi altul pe Teliţa,
pentru a-şi întemeia mori23. Şi celelalte mari lăcaşe de cult moldoveneşti au fost
angrenate de-a lungul secolului al XV-lea în procesul de întemeiere a unor noi
aşezări. Astfel, la 4 octombrie 1440 voievozii Ilie şi Ştefan îi dăruiau mănăstirii
Bistriţa „o pustie, pe Suşiţa, la fântâna lui Spravin, ca să întemeieze un sat”24.
Valoarea acestor scutiri şi privilegii era considerabilă şi oferea mănăstirilor resurse
variate, întrucât unele contribuţii şi amenzi erau achitate în natură, însă unele se
plăteau în bani, ceea ce deschidea obştilor posibilitatea de a participa la
schimburile comerciale25.

17 N. Grigoraş, Imunităţile şi privilegiile fiscale în Moldova, p. 73.
18 DRH, A, Moldova, vol. I, p. 275, nr. 195.
19 Ibidem, p. 265, nr. 187.
20 Ibidem, p. 346, nr. 243.
21 Ibidem, p. 265-266, nr. 187.
22 Constantin Rezachevici, Cronologia critică a domnilor din Ţara Românească şi Moldova (a. 1324-
1881) I. Secolele XIV-XVI, Bucureşti, Editura Academiei, 2001, p. 526-527.
23 DRH, A, Moldova, vol. II, p. 35, nr. 26.
24 Ibidem, vol. I, p. 295, nr. 209.
25 Virgil Pântea, Impozite, taxe şi amenzi moldoveneşti până la 1504, în CI, X-XII (1934-1936), 2,
p. 216-224, şi ibidem, XIII-XVI (1940), 1-2, p. 133-167.
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Pe lângă sursele de venit care erau acordate în mod obişnuit marilor
mănăstiri, constând în sumele provenite din taxe şi vămi, principii Moldovei le-au
deschis accesul la diverse resurse considerate esenţiale pentru organizarea vieţii
liturgice. Din acest punct de vedere trebuie interpretat faptul că cele mai importante
lăcaşe au primit încă de la începutul secolului al XV-lea diverse stăpâniri de-a
lungul cursurilor de apă, unde călugării puteau amenaja iezere şi construi mori.
Spre exemplu, la 7 noiembrie 1409 Alexandru cel Bun dăruia mănăstirii Neamţ
iezerul Luciu de la Prut26, iar la 18 aprilie 1409 lăcaşul de la Probota primea bălţile
de la gura Şomuzului. În acest din urmă caz, domnul fixa interdicţia ca „nimeni să
nu cuteze să pescuiască până la hotarul care este la Hetce”27, ceea ce echivala cu
instituirea unui monopol asupra resurselor piscicole de la vărsarea râului în Siret şi
până la satul Heci.

Un spaţiu deosebit de important pentru pescuit o constituia valea Prutului,
care reprezenta o zonă de relief jos, propice constituirii unor acumulări de apă. În
acest context, trebuie spus că peisajul amintit oferea o imagine inedită în Evul
Mediu, întrucât revărsările periodice ale râului28 au modelat un relief neregulat, în
cadrul căruia alternau terenurile cultivate cu luncile inundabile, bălţile şi
mlaştinile29. Foarte bogate în resurse piscicole erau şi iazurile constituite în mod
natural sau cu ajutorul zăgazurilor, aşa cum era cazul cu cele de pe Başeu, afluent
al Prutului, unde astfel de amenajări sunt semnalate încă din prima jumătate a
secolului al XV-lea30. Multe dintre bălţile din zona Prutului şi a afluenţilor acestuia
au fost dăruite de către domnii Moldovei mănăstirilor şi centrelor ecleziastice, însă
altele au rămas în stăpânire princiară şi boierească. Documentele din secolele
XVII-XVIII amintesc de pescari „domneşti”, „mănăstireşti”, ai episcopiilor şi
mitropoliilor, precum şi de pescari „boiereşti”, care se bucurau de o situaţie
specială, întrucât în schimbul unor scutiri de dări ei trebuiau să aprovizioneze cu
peşte proaspăt şi sărat curtea domnească, instanţele ecleziastice şi familiile
boiereşti de care aparţineau31. Pescuitul se realiza cu unelte tradiţionale precum
năvoade, voloace, mreje sau coteţe, cunoscute sub denumirea generică de
„măestrii”32. În veacul al XV-lea mănăstirile Neamţ şi Probota deţineau sate pe
Prut, a căror valoare economică deosebită era dată de faptul că furnizau peşte şi
stuf provenind din diverse bălţi. În ceea ce priveşte regimul de exploatare a
acestora, mărturiile documentare arată preocuparea domniei de a asigura obştilor
un regim de monopol. Plasarea de-a lungul unei importante artere de comunicaţii,

26 DRH, A, Moldova, vol. I, p. 38, nr. 26.
27 Ibidem, p. 37, nr. 25.
28 Paul Cernovodeanu, Paul Binder, Cavalerii Apocalipsului. Calamităţile naturale din trecutul
României (până la 1800), Bucureşti, Editura „Silex”, 1993, p. 92.
29 Prutul a reprezentat, după Dunăre, al doilea curs de apă în ceea ce priveşte reţeaua de bălţi
(Constantin C. Giurescu, Istoria pescuitului şi a pisciculturii în România. Din cele mai vechi timpuri
până la instituirea legii pescuitului (1896), vol. I, Bucureşti, Editura Academiei, 1964, p. 76-79).
30 Ibidem, p. 177.
31 Ibidem, p. 223.
32 Ibidem, p. 146-147.
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care urma valea râului, a adus şi dezavantaje, întrucât pe măsură ce diverse armate
au urmat acest traseu în veacul al XVI-lea aşezările s-au depopulat, astfel încât la
începutul secolului următor Ciulineştii nu mai erau decât o selişte pentru care
Ieremia Movilă a dat o scutire menită să uşureze repopularea33.

Importanţa deţinerii unor sate în apropierea cursurilor de apă nu consta
doar în accesul la resursele piscicole, dată fiind şi posibilitatea de a construi mori,
ceea ce l-a determinat pe N. Grigoraş să afirme că în Evul Mediu moldovenesc „nu
se putea o mănăstire fără moară”34. Astfel, în prima jumătate a secolului al XV-lea
marilor aşezăminte monahale moldoveneşti le-a fost acordat dreptul de a-şi
întemeia mori35 sau au primit aşezări pe cuprinsul cărora existau asemenea
construcţii36.

Preocuparea domnilor moldoveni pentru a asigura produsele necesare
traiului cotidian şi vieţii liturgice, între care pâinea, vinul, ceara, mierea şi peştele
jucau rolul cel mai important, transpare din numeroase documente emise pe
parcursul secolului al XV-lea. Emblematic pentru grija lui Alexandru cel Bun faţă
de mănăstirea Bistriţa este un document din 6 ianuarie 1411, prin care îi dăruia
anual „de la curtea noastră” câte zece buţi de vin, zece coloade de grâu, nouă
postavuri de Cehia şi câte un postav şi jumătate de stofă cenuşie pentru egumen37.
La aceasta s-au adăugat „pietrele de ceară din târgul Bacău”38. Acelaşi domn a dat
mănăstirii Neamţ, la 1 septembrie 1429, un obroc anual de douăsprezece buţi de
vin din desetina Neamţului, pentru ca fraţii să facă liturghii pentru sănătatea şi
pentru mântuirea suveranului şi a soţiei sale, urmând să primească „la trapeză câte
o cupă din acest vin”39. La rândul său, Ştefan al II-lea a adăugat, la 25 noiembrie
1440, un obroc anual constând în două măji de peşte şi două bărbânţe de icre40,
pentru ca întărirea din 19 februarie 1446 să precizeze că peştele constituie dania
domnului, iar „de la cneaghina noastră” călugării vor primi „trei cântare de icre
negre”, toate acestea urmând să fie predate trimişilor mănăstirii de către pârcălabul
Chiliei41. Şi „vechea” mănăstire Moldoviţa a primit de la Alexandru cel Bun42, la
31 octombrie 1402, mori în Baia şi sladniţă43, iar după ce a devenit ctitorie
domnească, prin grija aceluiaşi domn44, fiii săi Ilie şi Ştefan al II-lea, i-au dăruit, la
12 martie 1439, zece buţi de vin45, confirmate prin mai multe documente46 şi apoi

33 DIR, A, Moldova, XVII, vol. I (1601-1605), 1952, p. 248, nr. 332.
34 N. Grigoraş, Primele mănăstiri şi biserici moldoveneşti, p. 125.
35 DRH, A, Moldova, vol. I, p. 346, nr. 243; ibidem, vol. II, p. 10, nr. 8.
36 Ibidem, vol. I, p. 150, nr. 101; p. 374, nr. 264.
37 Ibidem, p. 42, nr. 29.
38 Ibidem, vol. II, p. 95, nr. 65.
39 Ibidem, vol. I, p. 140, nr. 93; p. 148, nr. 100.
40 Ibidem, p. 298, nr. 212.
41 Ibidem, p. 372, nr. 262.
42 Ştefan S. Gorovei, Despre începuturile Mănăstirii Moldoviţa, în AP, VI (2010), 2, p. 31.
43 DRH, A, Moldova, vol. I, p. 23, nr. 16.
44 Ştefan S. Gorovei, op. cit., p. 33.
45 DRH, A, Moldova, vol. I, p. 271-272, nr. 192.
46 Ibidem, p. 386, nr. 272; vol. II, p. 15, nr. 14.
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sporite la douăsprezece47. Rămas singur pe tron, Ştefan al II-lea a adăugat la 21
septembrie 1442 câte două care de peşte în fiecare an, cu prilejul sărbătoririi
hramului48, iar dintr-o întărire de la Ştefan cel Mare aflăm că înaintaşul său
omonim îi cedase şi toată ceara de la cârciumile din Baia49. Spre mănăstirea
Probota şi-a îndreptat atenţia şi Alexandru al II-lea50, care la 27 iunie 1449 i-a
întărit obrocul anual acordat acesteia de către tatăl său, Iliaş, pentru sufletul său,
constând în ceara care se va strânge din cârciumile de la Târgul Frumos şi şapte
buţi de vin din desetina domnească51. După revenirea pe tronul Moldovei52, la 26
ianuarie 1453, i-a întărit mănăstirii închinată Sfântului Nicolae aceste bunuri, la
care s-au adăugat douăsprezece coloade de malţ şi patru coloade de grâu de la
morile târgoveţilor din Baia. Preocupat de respectarea tradiţiei, la 9 iulie 1466,
Ştefan cel Mare arăta că după ce „ne-am sfătuit” cu mitropolitul şi cu episcopul de
Roman, a dat un act în beneficiul obştii aflată sub protecţia Sfântului Nicolae, spre
mântuirea sufletului bunicului său Alexandru cel Bun, a părinţilor, pentru sufletul
şi sănătatea întregii familii domneşti, dar şi spre „mântuirea tuturor sfântrăposaţilor
noştri înaintaşi”53. Din grijă pentru bunăstarea mănăstirii i-a întărit vechiul obroc
anual, pe care l-a sporit la zece buţi de vin, adăugând o majă de morun şi una de
crap, apoi a confirmat desetina de miere din satele de la Botne, iezerul şi gârlele de
la gura Bâcului, unde călugării vor putea să îşi facă două setci pe Nistru54. Acest
privilegiu poate fi pus în legătură cu două acte ctitoriceşti care s-au petrecut
aproape simultan, respectiv reconstrucţia Probotei şi fondarea noii necropole de la
Putna, a cărei piatră de temelie a fost aşezată, nu întâmplător, pe 10 iulie acelaşi an,
la doar o zi după actul pios înfăptuit în beneficiul lăcaşului din Poiana Siretului55.
Astfel, gestul de milostenie princiară reprezintă, în acelaşi timp, un omagiu adus
trecutului şi o justificare simbolică pentru începerea noii zidiri, întrucât „cele două
iniţiative ctitoriceşti se susţin şi se substanţiază reciproc”56. Comparativ cu marile
mănăstiri, cea de la Humor avea parte doar de cinci buţi de vin, după cum rezultă
dintr-o întărire din 30 septembrie 145957. Pentru ctitoria sa de la Putna, Ştefan cel
Mare a dat, la 3 septembrie 1473, „morile noastre proprii, din târgul Siret, care sunt
pe Siret” şi câte douăsprezece buţi de vin anual58, la care a adăugat „toate pietrele
de ceară de la târgul nostru Siret, şi şase voştinari tot de la târgul Siret”59. Toate

47 Ibidem, p. 30, nr. 24.
48 Ibidem, vol. I, p. 314, nr. 223.
49 Ibidem, vol. II, p. 109, nr. 75.
50 Ştefan S. Gorovei, Muşatinii, Chişinău, Editura Columna, 1991, p. 51-53.
51 DRH, A, Moldova, vol. II, p. 2, nr. 2.
52 Constantin Rezachevici, op. cit., p. 526-527.
53 DRH, A, Moldova, vol. II, p. 197, nr. 138.
54 Ibidem.
55 Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, Princeps omni laude maior. O istorie a lui Ştefan
cel Mare, Sfânta Mănăstire Putna, 2005, p. 58.
56 Voica Maria Puşcaşu, Paralelisme neîntâmplătoare, în AP, III (2007), 1, p. 10.
57 DRH, A, Moldova, vol. II, p. 123-124, nr. 86.
58 Ibidem, p. 288, nr. 192.
59 Ibidem, vol. III, p. 63, nr. 36; p. 509, nr. 285.
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aceste informaţii documentare au fost evaluate până acum doar din perspectivă
cantitativă, fără a fi discutată şi importanţa acestor danii, precum şi metodele
concrete prin care obştile intrau în posesia bunurilor respective. Din acest punct de
vedere trebuie spus că toate aceste beneficii erau esenţiale pentru buna desfăşurare
a vieţii monahale, iar obştile dispuneau de pârghiile prin care puteau dobândi
resursele atribuite de domnie, după cum o dovedeşte menţionarea unor „trimişi”,
precum cei ai mănăstirii Neamţ, care urmau să preia peştele şi icrele de la
pârcălabul cetăţii Chilia60.

Accesul la toate resursele de hrană pe care şi le puteau procura obştile din
cadrul stăpânirilor acestora sau pe calea comerţului intern era reglementat tot de
puterea princiară, care veghea ca obştile să nu plătească taxele de tranzit. Marile
mănăstiri moldoveneşti se bucurau de asemenea facilităţi încă din timpul domniei
lui Alexandru cel Bun, astfel încât Neamţul putea să trimită carele pentru a aduce
peşte, miere sau alte produse de pe Nistru, unde avea iezer şi prisacă, pentru care
domnul a dispus „să nu li se ia nicăieri vamă în ţara noastră, nici într-un loc, nici la
vad să nu li se ia nimic, sub marea noastră pedeapsă”61. Şi mănăstirea Moldoviţa a
primit mai multe întăriri pentru carele pe care aceasta le trimitea prin târguri, sate,
bălţi, iezere şi ocne de sare şi după ce încărca mierea, produsele puteau trece pe
oriunde fără să plătească vamă, la fel şi pentru a aduce miere de la prisăcile sale62.
La 27 septembrie 1445 Ştefan al II-lea acorda mănăstirii Humor scutire de vamă
pentru două care pe care aceasta le va trimite după peşte spre Dunăre, la iezere şi
bălţi, pe Nistru sau oriunde în altă parte63, privilegiu pentru care călugării au
obţinut întărire de la Petru Aron, pe 5 octombrie 145464. Câţiva ani mai târziu, pe
data de 5 octombrie 1448, Petru al III-lea a emis două acte din cadrul mănăstirii
Probota, unul dintre acestea privind scutirea locuitorilor din unele sate aflate în
stânga Prutului de toate dările şi slujbele domneşti, hotărând ca orice venituri ale
moşiilor respective, precum şi dreptul de judecată să aparţină mănăstirii65.
Documentul invocat prezintă unele particularităţi, precum scutirea de la prestarea
unor activităţi în comerţul de tranzit spre Cetatea Albă66, care era la jumătatea
secolului al XV-lea principalul debuşeu comercial al Moldovei67, spre acesta
pornind, potrivit expresiei documentare, „marfa domniei mele, sau care, fie ale
domniei mele, fie boiereşti”68. Privilegiul din 5 octombrie 1448 prevedea şi
înlesniri de factură economică referitoare la modul în care obştea mănăstirii
Probota urma să preia cele mai importante bunuri, astfel încât atunci „când va veni
mierea şi grâul [...] la vadul de la Ţuţora, cărăuşii lor să le transporte fără nici un

60 Ibidem, vol. I, p. 372, nr. 262.
61 Ibidem, p. 138, nr. 92.
62 Ibidem, vol. II, p. 52-53, nr. 37; p. 58, nr. 41.
63 Ibidem, vol. I, p. 366, nr. 258.
64 Ibidem, vol. II, p. 60, nr. 42.
65 Ibidem, p. 394-395, nr. 278.
66 Ibidem.
67 N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii-Albe, Bucureşti, 1899, p. 104-106.
68 DRH, A, Moldova, vol. I, p. 394, nr. 278.
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amestec şi nici vamă, nici brodină să nu le ia”69. La rândul său, Ştefan cel Mare a
acordat Putnei dreptul ca din primăvară până în toamnă să poată trimite câte trei
care mari pentru a aduce peşte, urmând să nu plătească nicăieri vamă70. Unele
dintre bunurile rezultate din economia monahală, precum peştele şi vinul, erau
produse în cantităţi care depăşeau cu mult necesităţile vieţii de obşte, astfel încât
erau destinate schimburilor comerciale, care se efectuau prin intermediari sau
direct de către reprezentanţii egumenilor. Într-o perioadă ulterioară mănăstirile vor
deschide dughene şi cârciumi în târgurile şi satele Moldovei71, însă pentru perioada
analizată aici lipsesc astfel de informaţii.

Tradiţia confirmării unor privilegii economice a fost mereu păstrată pe
parcursul secolului al XV-lea, întrucât doar pe acest temei puteau fi acordate
beneficii noilor zidiri. Spre exemplu, Alexandru cel Bun a cedat Bistriţei vămile de
la Bârlad72, Bacău73 şi Tazlău74, pe care nepotul său le-a întărit75, pentru ca apoi
Putna să primească veniturile furnizate de „vama cea mică de pe Suceava”, care se
percepea la Jicov76. Dintre toţi suveranii moldoveni din perioada analizată, Ştefan
cel Mare a dispus în cea mai mare măsură acordarea de înlesniri pentru
îndestularea obştilor prin deschiderea tuturor surselor de bunăstare ale ţării.
Această preocupare transpare dintr-un act emis la 15 august 1471, pe când domnul
se afla la Putna, prin care a acordat mănăstirii Pobrata scutire de vamă pentru
mărfurile tranzitate pe la Ţuţora77. Exceptarea de la plata taxelor pentru trecerea
prin acest vad data, aşa cum s-a văzut, din 5 octombrie 1448 şi se referea explicit la
grâul şi mierea care urmau să-i fie furnizate obştii din satele pe care le avea în
stânga Prutului78. După mai bine de două decenii, comunitatea monahală aflată sub
patronajul Sfântului Nicolae şi-a diversificat activităţile economice, astfel încât
documentul emis din porunca lui Ştefan cel Mare relevă faptul că egumenul
trimitea adesea la Chilia slugi mănăstireşti sau fraţi pentru a vinde grânele şi
mierea din satele lăcaşului, acestea reprezentând de altfel mărfurile livrate în mod
tradiţional de moldovenii comerţului pontic79. În acest schimb au fost angrenate şi
alte produse de provenienţă locală, precum diverse tipuri de cherestea sau

69 Ibidem, p. 394-395.
70 Ibidem, vol. III, p. 153, nr. 78; p. 509, nr. 285
71 Arcadie M. Bodale, Câteva consideraţii privitoare la comerţul şi preţurile din satele Ţării
Moldovei în secolele XV-XVIII, în vol. Retrospecţii medievale. In honorem Professoris Ioan Caproşu,
ediderunt Victor Spinei, Laurenţiu Rădvan, Arcadie M. Bodale, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza”, 2014,  p. 77.
72 DRH, A, Moldova, vol. I, p. 75, nr. 51.
73 Ibidem, p. 284, nr. 200.
74 Ibidem, vol. II, p. 95, nr. 65.
75 Ibidem, p. 134, nr. 93.
76 Ibidem, p. 338, nr. 221; vol. III, p. 63, nr. 36; p. 509, nr. 285.
77 Ibidem, vol. II, p. 258, nr. 174.
78 Ibidem, vol. I, p. 394-395, nr. 278.
79 Nicolae Iorga, op. cit., p. 47-49.
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animale80, între care predominau oile, tot mai solicitate în epoca otomană81. Alte
produse specifice pe care le puneau în circulaţie mănăstirile erau pieile şi blănurile,
la care se putea adăuga ocazional vinul, deşi acesta răspundea mai ales cererii
interne82.

După cucerirea Chiliei, în ianuarie 146583, Moldova a redobândit, pe lângă
statutul de putere pontică84, şi accesul nemijlocit la o importantă piaţă. Spre acest
centru comercial puteau să se îndrepte şi oamenii care la 13 martie 1466 erau
scutiţi de dări şi obligaţii în muncă pentru a se aşeza în satul Negoeşti aflat sub
ascultarea mitropolitului de Roman. Deşi se limitează la un exemplu punctual,
actul pare să sugereze care era politica domniei de stimulare a schimburilor, prin
faptul că enumeră mărfurile care puteau fi cumpărate sau vândute în diverse locuri,
inclusiv la Chilia, prevăzând şi scutirile de taxe pentru aceste tranzacţii85. Astfel,
textul redă diversitatea impresionantă a produselor tranzacţionate, între care se
găseau materiale textile, precum postavul şi pânza, blănurile de jder sau hermină,
produse din fier, lemn şi plută, destinate mai ales uzului domestic, la care se
adăugau mărfuri alimentare, între care cea mai importantă era mierea, fără a fi
omise animalele, precum boii, vitele (ialoviţe), berbecii şi cabalinele86. Deschiderea
comerţului spre bazinul pontic a angrenat toate marile mănăstiri moldoveneşti
(Neamţ87 şi Voroneţ88), interesate în primul rând să îşi procure peşte de la Chilia şi
Cetatea Albă din diverse bălţi sau de pe malurile Nistrului. De asemenea, egumenii
îşi trimiteau reprezentanţii pentru a cumpăra acele specii care se găseau în apele
Dunării, ale Mării Negre sau proveneau de pe pieţele Orientului Apropiat. Tot de la
mare depărtare erau aduse diverse bunuri pentru nevoile cotidiene precum
mirodenii, dintre care piperul deţinea ponderea cea mai importantă, la care se
adăugau diverse soiuri de fructe conservate prin uscare89. Nu trebuie uitate nici
produsele proprii vieţii liturgice, precum tămâia şi smirna, care puteau fi obţinute
doar pe calea comerţului transcontinental. Mai trebuie adăugate şi produsele textile

80 Victor Spinei, Comerţul şi geneza oraşelor din sud-estul Moldovei (secolele XIII-XIV), în idem,
Universa Valachica. Românii în contextul politic internaţional de la începutul mileniului al II-lea,
Chişinău, Cartdidact, 2006, p. 721.
81 Gheorghe I. Brătianu, Studii asupra aprovizionării Constantinopolului şi monopolul grâului în
epoca bizantină şi otomană, în idem, Studii bizantine de istorie economică şi socială, traducere şi
prefaţă de Alexandru-Florin Platon, ediţie, note şi comentarii de Ion Toderaşcu şi Alexandru-Florin
Platon, Iaşi, Polirom, 2003, p. 153-154.
82 Arcadie M. Bodale, op. cit.,  p. 73-74, n. 21.
83 Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, op. cit., p. 52.
84 Ibidem, p. 54.
85 DRH, A, Moldova, vol. II, p. 190-191, nr. 134.
86 Ibidem.
87 Ibidem, p. 244, nr. 164.
88 Ibidem, p. 267, nr. 181.
89 Victor Spinei, op. cit., p. 721.
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necesare veşmintelor monahale, în special cele de calitate, deşi acestea puteau fi
procurate şi din Transilvania90.

Potrivit analizei cantitative care a stat la baza acestui studiu, se pare că
toate marile mănăstiri moldoveneşti erau angrenate pe parcursul secolelor XIV-
XVI într-un circuit economic de amploare, care presupunea valorificarea producţiei
agricole şi achiziţionarea unor bunuri diverse. Această constatare emendează
concluzia lui Alexandru I. Gonţa, potrivit căreia unele aşezăminte aveau parte de
un regim preferenţial, precum Pobrata, care „se pare că avea în plus faţă de Neamţ
dreptul de a face comerţ cu grâne, miere de albine şi peşte, scutită fiind de plata
vămii”91. Afirmaţia se bazează pe precizările scutirii domneşti din 5 octombrie
1448, potrivit căreia mănăstirea Probota urma „să nu plătească vamă la Ţuţora”92.
Actul respectiv se referă la o situaţie particulară, care trebuie corelată cu structura
stăpânirilor lăcaşului închinat Sfântului Nicolae, întrucât reprezentanţii obştii
trebuiau să transporte diverse mărfuri care proveneau din stânga Prutului. În
sprijinul acestei interpretări poate fi invocat documentul din 1 aprilie 1470, prin
care Ştefan cel Mare acorda egumenului de la Neamţ dreptul de a-şi trimite
reprezentanţii după peşte la Chilia, Cetatea Albă sau la Nistru, carele urmând „să
umble peste tot slobode şi în bunăvoie..., iar vamă să nu plătească nicăieri..., fie că
vor avea ceva de vândut ori de cumpărat”93.

Pe măsură ce suveranii Moldovei din secolele XIV-XV au dăruit
mănăstirilor diverse bunuri, aceştia s-au arătat preocupaţi să coreleze anvergura
gesturilor cu importanţa lăcaşelor în arhitectura simbolică a puterii, însă nu au
pierdut din vedere nici cuantumul resurselor necesare traiului şi bunei desfăşurări a
vieţii liturgice. Astfel, mănăstirile dispuneau de resurse însemnate, constând în
mori, bălţi, vii, cereale, ceară, peşte, malţ şi miere, la care se adăuga scutirea de
taxe vamale pentru produsele pe care le aduceau din diverse sate sau luau calea
comerţului. În aceste intense activităţi de schimb erau angrenate mai ales marile
aşezăminte de la Neamţ, Bistriţa, Probota şi ulterior Putna, toate ctitorii domneşti şi
gropniţe ale familiei princiare, dar nici obştile de la Moldoviţa, Voroneţ sau Humor
nu au stat departe de marile circuite comerciale94.

Abordarea pe care o propunem aici nu aduce elemente de noutate sub
raport factologic, însă developează un segment al vieţii monahale pe care istoricii
l-au abordat până acum doar tangenţial. Principalele beneficii ale unei astfel de
cercetări constau în faptul că produc o reorientare a atenţiei asupra modului în care
se desfăşurau activităţile cotidiene ale unei mari obşti monahale. De fapt, dincolo
de stăpânirile şi privilegiile pe care istoricii le-au analizat, viaţa de obşte era mult

90 Alexandru I. Gonţa, Legăturile economice dintre Moldova şi Transilvania în secolele XIII-XVII,
ediţie, prefaţă, bibliografie şi indice de I. Caproşu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1989, p. 57-58, 62.
91 Idem, Domeniile feudale şi privilegiile mănăstirilor moldoveneşti în timpul domniei lui Ştefan cel
Mare, p. 40.
92 DRH, A, Moldova, vol. II, p. 258, nr. 174.
93 Ibidem, p. 244, nr. 164.
94 Ibidem, vol. III, p. 63, nr. 36.
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mai complexă, astfel încât presupunea organizarea producţiei şi a schimbului.
Potrivit imaginii idilice pe care a colportat-o istoriografia mai veche, „mănăstirile
erau modele de gospodărie, iar satele aşezate sub controlul lor aduceau mai mari
venituri decât satele obişnuite”95, iar „călugării erau cei mai buni gospodari pe care
îi avea ţara”96. Aceste afirmaţii generale pot găsi un temei în analiza propusă aici,
însă în lipsa unor dovezi concrete, care să permită o estimare, rămân simple
aprecieri subiective. Dacă pe parcursul secolelor XIV-XV, cei care înfăptuiau actul
de justiţie şi colectau taxele aferente în numele egumenilor erau desemnaţi prin
termenul generic de „dregători” şi îndeplineau probabil atribuţiile ureadnicilor
domneşti, tot astfel mănăstirile dispuneau de un personal specializat pentru
realizarea diverselor schimburi de mărfuri. Astfel, activităţile comerciale analizate
pot fi privite şi dintr-o perspectivă mai amplă, întrucât developează modul în care a
funcţionat economia moldovenească până la sfârşitul deceniului nouă al veacului al
XV-lea şi anunţă prefacerile prin care a trecut în veacul următor.

A less explored dimension of Moldavian monastic life
in the Middle Ages: production and exchange of goods

Abstract

In Romanian historiography, the issue of monasteries estates has been analyzed
quantitatively. The same perspective has been also used by works on legal and fiscal
privileges that were given to various cult places along time. Most of these contributions
revealed, in a static and descriptive manner, the progressive accumulation of goods and
privileges by Moldavian monasteries. In recent decades another direction of research
appeared, focused on the effort to highlight that great monasteries, particularly those
destined to become princely necropolis, had a key role in legitimizing the princely power.

The approach we propose here aims to reveal concretely how rural communities
gathered their harvest from monastic estates and what other benefits they had. Thus
various aspects of daily life in a monastic environment can be reconstructed, opening new
directions for analyzing the complex nature of the relationship between church and
princely power. The main benefits of such a research reside in the fact that they produce a
refocusing of attention on how daily activities of a large monastic community were
performed. In fact, besides the estates and privileges analyzed by historians, the community
life was more complex, and it implied thorough organization of production and trade.

Keywords: monasteries; princely power; agricultural production; trade.

95 N. Grigoraş, Primele mănăstiri şi biserici moldoveneşti, p. 119.
96 Ibidem, p. 120.
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