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OCOLUL, BISERICA ŞI CURTEA DOMNEASCĂ DE LA BADEUŢI
ÎN HRISOAVE ŞI ALTE DOCUMENTE ISTORICE

ARH . CORINA LUCESCU
Ocoalele Moldovei au fost formaţiuni prestatale - cnezate sau
mici voievodate - care au jucat un rol deosebit de important în viaţa
românilor, precum şi la întemeierea şi consolidarea Moldovei. Cele
dintâi ocoale s-au format înaintea întemeierii Moldovei , la începutul
evului mediu , prin unirea obştiilor săteşti teritoriale aşezate pe văile
râurilor sau în regiuni cu posibilităţi naturale de apărare. După
întemeierea Moldovei, se reorganizează vechile ocoale şi se înfiinţează
altele noi, tot teritoriul ţării fiind considerat ca o proprietate a statului ,
el constituind domeniul funciar de drept public care era pus la dispoziţia
voievodului pentru folosinţă personală (uzufruct) numai pe timpul
domniei sale. Proprietăţile funciare personale (boiereşti, răzeşeşti)
sau ale unor colectivităţi (mănăstiri, biserici , sate) au fost confirmate
la începutul întemeierii Moldovei.
Domeniul domnesc de drept public a fost organizat în ocoale
domneşti a căror funcţie principală era de natură funciară - păstrarea
unei bune evidenţe a suprafeţelor moşiilor satelor din ocoale şi a
hotarelor lor, financiară- strângerea dărilor şi a impozitelor pe care le
datorau statului locuitorii satelor din ocoale, şi militară - adunarea
oamenilor la oaste la chemarea domnitorului .
Ocolul reprezintă o organizaţie politico-administrativă formată
din uniuni de obşti săteşti învecinate având scopuri economice şi de
apărare . Ocoalele îşi aveau sediul administrativ în cetăţi , sate, târguri
sau oraşe . Ele erau conduse de delegaţi ai domnului - vornici (sau
ureadnici =administratori , sau namesnici =înlocuitori , ambele denumiri
în limba slavonă) . Reprezentanţi ai domnitorului în ocol , vornicii, numiţi
de voievozi , erau conducători administrativi , judecători şi şefi militari
ai ocoalelor. Ţăranii din satele de ocol aveau şi ei un reprezentant al
lor, al obştii săteşti , care se numea vataman. Voievozii se deplasau
de mai multe ori pe an la fiecare centru mai important a! ţării , unde ·
existau,curţi domneşti şi unde se prezentau locuitorii din satele ocolului
de pe lângă curtea respectivă , ca să li se judece procesele mai
grele, să li se elibereze actele de proprietate precum şi pentru
rezolvarea altor pricim .
Se pot deosebi ocoale ale cetăfilor, ocoale de pe lângă curjile
domneşti precum şi ocoale de târguri şi oraşe.
Ocoalele domneşti au avut o perioadă de înflorire în sec.XVXVI ; din a doua jumătate a secolului al XVI-iea începe treptat
desfiinţarea lor prin dăruirea satelor din ocoale către mănăstiri , către
boieri care au slujit cu credinţă domnitorului sau către membri ai

familiilor domneşti sau boiereşti , astfel încât în sec.XVIII nu se mai
poate vorbi de existenţa lor. Toate înstrăinările de ocoale , sau ale
satelor acestora , s-au făcut în baza unor hrisoave , dintre care cele
mai r:rulte s-au păstrat până azi .
ln Bucovina , istoria consemnează 7 ocoale domneşti :
Câmpulung Moldovenesc, Suceava, Badeufi, Siret, Ţara Sepeniţului ,
Cozmin sau Coţmani , Câmpulung pe Ceremuş .
Aşezarea Badeuţi , care a fost capitala şi a dat numele ocolului,
a devenit probabil mai întâi centrul unei vechi formaţiuni de obşte
săteasc ă . Se poate presupune că la sfâ rşitul sec.X, când obştiile
săteşti au început să se unească tot mai mult în uniuni de obş ti , iar
acestea la rândul lor în cnezate şi voievodate , satul Badeuţi devine
centrul unui cneza.t sau ocol. Nu se cunosc documente, dispoziţii
sau menţiuni scrise din care să rezulte numărul şi numel e satelor
care au format Ocolul Badeuţi înainte de întemeierea Moldovei , sau
câte sate existau la întemeierea ei. Din documentele care reprezintă
actele de înstrăinare a satelor rezultă numele satelor care au fost
ascultătoare de Ocolul Badeuţi , după cum urmează :
1. Sate existente şi astăzi :
- Badeuţi , Grăniceşti (C răiniceşti) , Satul Mare , Volovăţ (Holovăţ) şi Suceviţa

2. Sate dispărute :
•în împrejurări necunoscute:
- Pleş e niţi ( Pleşeniţa sau Pleşăuţi) şi Movileni (Săliştea
Movileni sau Novoseliţa)
"în timpul ocupaţiei austro-ungare ;
- Drăgăneşti , lvanci că uţi (Vanicăuţi) , Părlăşeni (Pârlăşeni)
Satul Badeuţi este aşezat îr\ sudul depresiunii Rădăuţi , pe terasa
şi malurile pârâului Suceviţa . pe o distanţă de circa 3 km în amonte
de la vărsarea în râul Suceava . El este străbătut de un vechi drum
comercial , Drumul Siretului - varianta Cernăuţi-Siret-Dorneşti-Rădăuţi
Suceava , care traversa Moldova de la nord la sud şi lega nordul
Europei de oraşele şi porturile de la gurile Dunării şi Marea Neagră
(fig.1 ). De la Ră dăuţi , cu biserica Bogdana , drumul ne conduce la
renumitele mănăstiri Putna şi Suceviţa , iar o bifurcaţie din satul Milişăuţi
duce către mănăstirile Arbore , Solca , Voroneţ şi Humor.
Locul ales în vechime de primii locuitori pentru aşezarea şi
formarea satului de început Bad e uţi a fost constituit din două boturi
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Fig. 1 - Fragment din traseul actual al vechiului drum comercial
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Fig. 2 - Satul Badeu/i şi imprejurimile sale
1. Biserica satului Badeu/i; 2. Biserica luterană a foşl!Jor şvabi;· 3. Ruinele bisericii "Sf. Procopie" din Badeuf1i
4. Biserica satului Milişău/i; 5. Vadul Vlădichii

de deal cu care se termină , spre est, terasa (podişul) Suceviţe i ,
boturi de deal care sunt înconjurate de apele Suceviţei ş i Sucevei a lcătuind un teren cu apărare naturală . Altitudinea aşeză rii varia ză
între 340 şi 345 metri.' (fig .2)
.
"Din neoliticul mijlociu (cca 3.500 - 3.000 î.e.n .) s-a desco perit,
de Vasile Tom iuc, un topor de piatră (cioplită) lâng ă râul Sucev i ţ a ,
alte patru topoare de piatră au fost descoperite de d~fe.riţi ~ocuito.ri p~
terasa Suceviţe i (din Bad e uţi n.n.), precum ş 1 o r_:iac1uc~ de P!atra
admirabil cioplită , c irculară , cu patru protuberanţe informa de sam ..
Unelte din cremene ne c ioplită a parţ i nând culturii un eltelor de prund
(600.000-100.000 î.e.n.), ca re s-a u afl atln vadul Suceviţei , de lângă
fostul sat Vadul Vl ădic hii" ' ca re se găsea la o distanţă de 2,5 · 3 km
dr la marginea de vest a Sdlului Ba d e uţi , indi că faptul că . valea.
Suc eviţei a fost locuită înc ă din paleolitic. V.Tom1uc , paroh al b1senc11
din R a deuţi ş 1 arheolog ama tor, a firm ă că, la săpa re a mormintelor în
cimitirul nou (1885) - teren afla t pe botul de dea l de pe malu l drept al
1
N. Popp, J.Josep, D.Paulescu , Judeţul Suceava . pag .10-63. Editura Academiei
RSR B u c ureş ti . 1973
1 P. Rezuş . Contribu tii la istoria o raşu lui Rădăuţi . Buc u reş ti , 1975 (după V.Tom1uc
- Ein Hohlbeil <JUS dern Suczawi tzab<Jch. în "Mitteilunge der K.K Ze nlralkomisa1on
fu~ Kuns l und historiche Denkm<JI
Wien . 3F. 6/1907) pog .200

Suceviţei , s-au găsit rămăş iţe de fundamente şi adeseori oase şi
frag mente de oase omeneşti , ceea ce poate sugera ideea ex1stenţe1
pe acest bot de deal a uhui cimitir s trăvechi . '
în anul 1893, arheo logul austriac Joseph Szombathy începe
oficial săpături arheologice în ţinutul Ră dăuţului şi identifi~ă 57 .de
tumuli , găsind într-unii dintre ei cenuşă , schelete umane in po z 1 ţ 1 e
chircită , ceramică pre i storică precum şi diferite obiecte, care au fost
duse în muze ul din Viena.
Săpăturile arheologic e din anul 1972 la tumu lii de pe dealul din
satele Burla şi Volovăţ au adus la lumină ce nuş ă , ceramică, fragmente
de oase de la incineraţi e , iar într-unul s-a u găsit 16 morminte de
ori gi ne geto- dacă (ramura carpilor)' . Unul dintre aceş ti tumu li,
necercetat nici atunci , nici ast ă zi , se a fl ă pe malu l drept al Sucev1\e1 ,
în c:; prop ierea vadului ei dintre cele două boturi de deal de la Ba de uţi :
traditia popul a r ă îl numeşte "Movila lui Vodă" , atribuindu-l unui morm ânt co ler.fr1 «I os taşilor lui Ştefan cel Mare , ca re au
căz ut în b ă tă lia cu tătarii de pe Dealul Va rniţei (botul de deal din
stâr 9a râ ulu i S u ceviţa) .

' D.Luce scu Monogralia s<J lului
din Rădăuţi
' P Rezuş . op cil
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Se poate presupune deci că locuitorii satului Badeuţi sunt prin
origine geto-daci , ramura carpilor s , o ramură nordică a dacilor liberi .
Românii de pe aceste meleaguri , răzeşi , şi-au păstra t de-a lungul
vremii în mare măsură ţinuta , portul , obiceiurile , limba .
Denumirea veche şi corectă a acestui sat este BADEUŢI ,
denumire pe care o găsim în hrisoave domneşti şi cronici , denumire
care provine , potrivit unor renumiţi lingvişti (B .P.Hasdeu ş i Iorgu
Iordan), de la un anume "BADE", care a trăit probabil în vremurile de
demult pe aceste meleaguri , la care s-a adăugat terminaţi a "UŢI " de
sorginte slavonă. I se spunea probabil "satul lui Bade" , având în
vedere c ă multe aşez ări primeau numele "după cel al unui s ă tean
mai b ătrâ n , recunoscut de obşte drept conducător al satului , sau
dup ă al unui boier care contribuise la înfiinţarea lui" 6 •
·
În Moldova numele propriu "Bade" este astăzi ra r, dar era uzual
în secolul XV. În documente emise de primii voievozi al Moldovei , se
menţionea z ă câţiva boieri care purtau acest nume 1 :
- hrisovul din 28 noiembrie 1399, emis de Juga Vodă , menţi onează ,
printre martorii prezenţi la întocmirea actului , un boier cu numele
"Badea cel Bătrân " care făcea parte din Sfatul de la Suceava ;
- hrisovul din 13 decembrie 1421 , emis de Alexandru cel Bun ,
menţionea ză printre marii ş i mi cii boieri martori pr ez enţi la
întocmirea acestui act, pe "Dumitru a lui Badea" , ca re a fost
chez a ş în sfat. ;
- hrisoavele din 28 mai , 8 iunie şi 29 noiembrie 1443, emise de
Ştefan al II-iea, fiul lui Alexandru cel Bun , m e nţionează , printre boierii
amintiţi în a.ceste documente, şi pe vomicul "Badea", care era clucer
în sfat.
La slavi , onomasticul de "Bade" nu e x istă deloc. La români , "Bad e"
are î nţe l esul general de prieten mai cu autoritate, deci nu o rud ă de
sânge, ci o rud ă de alegere , o rud ă co nvenţion a lă , de a c e l aş i fel cu
frate şi soră (fârtate ş i surată ) .
"ln Bu covina şi în partea înve cinată din Moldova ş i Basa rabia,
o mulţime de sate poartă numele cu sufixul - uţi , ...ceva neauzit în
restul Moldovei , în Ardeal şi Muntenia. Acest sufix se găseşte numai
acolo und e rom ânii sunt a mestecaţi cu rutenii ş i nu este altceva
decât un interesant compromis între sufixul românesc diminutival
-uţ, ca în " m i cuţ" , " a lbuţ", "b e rb ec uţ" , " P e truţ" , "v ăc uţ ă" , " b ă buţă"
etc„ ş i între sufixul deminutival compus al slavilor în general ş i al
rutenilor în special - ovetz , obi ş nuit, mai cu se am ă, în nomencl atura
topi că "' . Numele to pice form ate cu - ă uţi ( ş i variantele lui) se întâln esc
numai prin nordul Moldovei, ... de aceea, trebuie să- l co n s id e ră m drept
sinonim al lui - eş ti ş i -eni"• ( S ă d eş ti , B ă d e n i etc „ ca re se întâln esc
frecvent în Moldova , n.n.). "Slavizarea numelui unor sate ... nu a fost
decât opera unordiaci , care au transcris în unele documente, datorită
faptului că limba slavă a fost multă vreme limbă de cancelarie , anumite
denumiri altfel decât aşa cum le era obâ rş i a.' ' 10
Denumirea de BADEUŢI este menţion ată în numeroase hrisoave
şi documente emise de-a lungul vremii în care se fa c referiri la:
- biserica din Bad e uţi
- curtea domneasc ă din Bad e uţi
- conacul (curtea boiere a scă a) vornicului (ispravnicului )
- satele ascultătoare de ocolul Badeuţi
Badeuţul apare menţionat şi într-o serie de documente vechi stră ine ,
cu o frecvenţă destul de mare, sub nume ca Badeoza, Badeocza ,
Badeuţi , Bardacza 11 , Badeorcze 12 :
- Iacob Costalda: Romaniae (1584) în care apare Sereth, Badeoza
- N.Vischer: Tabula Danubii fluvii pars inferior (1685 ), în ca re
apare Suczow, Serek şi Badeocza
- 1.Lenex: Neu-map ofthe countrie , London (1710), în care apare
târgul Seretelor, s deuţ şi Ră d ă uţi
- 1.8.Harnmanno: anu 1 fluvius pars inferior, în ca re apare
Soczawa , Bardacza şi Seret
- Reycherschtorffer (sau Reychersdorf) : Mold avia chorografia,
ediţia 1595, în care apare localitatea Bad eorcze indi cată ca ş i
când ar fi un oră şel.
Sub forma de "Badeuci" localitatea este menţionată în harta
Moldovei, întocmită de Dimitrie Cantemir la 1745, însoţind cunoscuta

0

Gh. Bichir, Cultura ca rp i că , în Dicţion a r de istori e veche a Româ niei , coordonat
de D.M.Pippidi , Bucu reş ti , 1976
E. Diaconescu ş i O.Matei - Alexandru ce l Bun 1400-14 32, Edi tura M i lita ră,
Bucu reşti , 1979
7
Documen ta Roma niae Historica , A.Moldova, voi.I, pag . 19- nr.9, pag.32 8 - nr.330,
pag .336 - nr.237, pag .347 - nr.243 , Edi tura Academiei RSR. Bucu reş ti , 1975
8
B.P. Hasdeu , Etymo logicum Magnum Roman iae, Di c ţ io n a rul li mbii istorice şi
poporane a ro mâni lor. Tom 11 1, pag .380-382, Edi tura Minerva, Bucureşti , 1976
' Iorgu Iordan , Toponomia ro m â n ească . pag.421 -422 , Ed itura Academ iei RSR.
Bucu reş ti , 1963
10
E. Diaconescu şi O.Matei - op. cit. , pag . 37-38.
11
D. Luchian, Rădăuţ i vatră de tradiţii şi în fă ptuiri socialiste . Editura Litera, pag . 1213, B u c u reşti, 1982
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lucrare "Descriptio antiqui et hodiemi status Moldaviae". Lucrarea a apă rut
mai întâi în versiunea germa n ă (1769) ş i apoi în ruseşte (1789) (fig .3).

Fig. 3 - Fragment din harta Moldovei - districtul Suceava, intocmită de
Dimitrie Cantemir in anul 1745 şi publicată in 1769
În Ba de uţi , exista, la margin ea de NE a botului de deal de pe
malul drept al Su ceviţ e i , o veche bi se ri că din lemn de stejar, pe care
Alexandru cel Bun a d ă ruit-o "î m p re un ă cu preotul ei", printr-un hrisov
domnesc din 26 iulie 1401 , nou î nfiinţatei episco pi i de R ă d ă uţi. " .
Bise rica de lemn ar fi putut fiinţ a din jurul anilor 1200 câ nd se a testă
ex istenţa unei o rga niză ri temeinice a bisericii ortodoxe pe teritoriul
Moldovei, cu preo ţi ş i episco pi , numi ţ i "schi smatici ş i fa l ş i episcopi"
într-o scri soa re a papei Gri gore al IX-iea din 14 noiembrie 1234 1'1
A ceastă bi se ri că de lemn a fo st înloc uită de Ştefa n cel Mare cu o
m o num enta l ă b ise ri că de zid cu zvo niţă (clo potn i ţ ă) , în amintirea
câş tig ă rii b ă tăli e i purtate cu Basara b ce l T â n ă r , do mnul Ţ ă rii
Rom â n eşti. Pisa nia, tra dus ă din limba s l a von ă de către Nico lae Iorga,
este pe deplin edificatoa re: "ln anul 6989 (1481) lun a iun ie 8, în-ziu a
Sfântului ma re mu cenic Procop ie, Io Ş tefa n Vo ievod , din mila lui
Dumnezeu Domn al Ţă rii Moldovei , fiul lui Bog dan Vo ievod ş i cu prea
iubitul să u fiu Alexa ndru , am făcut r ăz b o i la Râ mnic cu Basarab
Voievod cel Tâ n ă r, Domnul Ţă rii Rom â n eşti , poreclit Ţe p e luş , şi a ajutat
Dumnezeu pe Ştefan Voievod ş i a învins pe Basarab Voievod şi a fost
pierire mare a Basarabenilor. Drept aceea , Ştefan voievod , cu a lui
bun ăvoi e şi cu înţel eaptă chibzuinţă a ridicat acest locaş întru numele
Sfântului marelui mucenic Procopie în anul 6995 (1487) şi s-a începutîn
luna iunie 8 ş i s-a s ă vâ rşit în ace laşi an luna noiembrie 13" 15 .
În leto pis eţul Ţă rii Moldovei, marele cronica r moldovea n Grigore
Ureche scrie că "R ăz boiul de la Râmnic , când s-au bă tut Ştefan
Vod ă cu Ţă pă luş ...că dea că s-au întorsu Ştefan Vod ă cu toată oastea
sa , cu mare pohval ă , ca un biruitoriu , la scaunul său , la Suceava, au
zidit biserica pre numele Sfântului mucenic Procopie, la sat la Badeufi,
und e tră ieşte şi p â n ă azi" 16 • Zidirea ei aici este m e nţion a tă ş i în
hrisovul din 15 martie 1490, emis de Ştefa n cel Mare în Su ceava ,
prin care co nfirm ă ş i întăreşte d ă ruirea a 50 de biserici cu preoţii lor
Episcopiei din R ă d ă uţi de că tre Alexa ndru cel Bun , între acestea
figurând şi cea din Badeuţi 11 • De aceea, consideră m că trecerea
acestei biserici de că tre unii autori pe seama satului Miliş ă uţi , a că rui
ex istenţă d atea ză doar din 1768 şi , deci, n-a făcut parte nic iod ată din
ocolul B a deuţi , este o ero are provenit ă dintr-o in s ufi c i e nt ă
documentare.
'
Cu biserica din B adeuţi , Ştefa n cel Mare in a ugurează m a re~ campanie
de constru cţii din ultima parte a domniei sale; este cea de-a treia
biserică z idită de domnitor, construirea ei durând 159 de zil e.
Ea "a fost un a din ce le mai pitore ş ti biserici din vremea lui Ş tefa n cel
Mare"."
Ştefan cel Mare a transformat bi se ri ca în m ă n ă stir e, înzestrând-o cu chilii pentru c ă lu gă ri şi cu o şco a l ă pentru in struirea şi
pre gătirea de meşte ri caligrafi şi mini a turi şti , und e se copi au ş i se

6

12

B.P. Ha ş d e u , op. cit.
I, Bogdan . Documentele lui Ş tefa n cel Mare , voi .I, pag.405-406 ş i 412-41 7
M N . G ri gora ş . l . Caproşu . Biserici şi mănăs tiri vech i din Moldova, Editura Meridiane,
Bucu reş ti , 1968
15 Nicolae Iorga , Neamul românesc în Bu cov ina. I n sc ripţii , Bucureş ti , 1905
16
Grigore Ureche , Letopiseţul Ţă r i i Moldove i, ediţ ie revăz u tă de M. Scarl at. Editu ra
Minerva, Bucu reşti . 1978
17 I.Bogdan , op. ci t„ voi. I, pag . 405-4 17
18
Gh . Balş , Bisericile lui Ş te fan ce l Mare , B.C.M.1. , anul XVIII , Cartea Românească,
Bu c ureşti , 1925
13
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scriau cărţi religioase răspândite în toată Moldova. "Badeuţul avea .. şi
o remarcabilă activitate culturală, care se desfăşura la mănăstirea
Sf. Procopie, înălţând pe o seamă de meşteri caligrafi până în atenţia
domniei "19 - astfel, din însemnarea de pe o evanghelie sârbească ,
scrisă frumos cu aur şi negreală , dăruită de Vasile Lupu bisericii cu
hramul "Sf.Trei Ierarhi" din laşi , în anul 1641, aflăm o ştire despre un
popă "Sidor de la Badeuţi" , care era un admirabil caligraf. Despre
această evanghelie, aminteşte şi Melchisedec, episcopul Romanului ,
în ale sale "Notiţe istorice şi arheologice de pe la 48 mănăstiri şi
biserici antice din Moldova" (Bucureşti , 1885). Dintr-o altă însemnare
de pe un manuscris al lui Vartolomeu Măzăreanu , aflăm că , prin
"osârdia şi cheltuiala a prea cinstitului şi cucernicului preot Miron de
la Badeuţi , am tălmăcit şi am scris această slujbă a Sfântului şi
marelui Procopie" 2°
La 1653, Timuş Hmielniţki , ginerele lui Vasile Lupu, jefuieşte şi pradă
o serie de mănăstiri - Dragomirna, Humor, Putna, ridicând toate
odoarele şi averile precum şi acoperişul de plumb al unora dintre ele,
pentru a face muniţii din el 21 . Se pare că aceeaşi soartă au avut-o
atunci şi bisericile din Pătrăuţi, Badeuţi şi Arbore, care au rămas
descoperite aproape o sută de ani .
Invaziile tătarilor (1717 şi 1758) distrug chiliile călugărilor din jurul
mănăstirii precum şi "casa de piatră a ispravnicului".22
Biserica a fost distrusă în august 1917 prin dinamitare, de către
armata austro-ungară , rămânând în picioare până astăzi numai o
parte din zidul zvoniţei.
Biserica nu mai este, dar se păstrează şi astăzi în amintirea
localnicilor imaginea marelui erou, apărător al creştinităţii, care , pe
ultimul său drum, de la Suceava la mănăstirea Putna, s-a odihnit
pentru o noapte în biserica mănăstirii Badeuţi , unde norodul l-a vegheat
şi l-a prohodit.
Din perioada de întemeiere a Moldovei şi de după aceea , se
consemnează fortificaţii de apărare ca ~e existau din vechime în
unel e l oca l it2ţ i din jurul Badeuţului şi Rădăuţului de azi .
"Fortifi caţii „. sunt vizibile în această regiune şi azi la Troian (spre
apus de Ră d ă1 '.\i. 13 Vol ovăţ (locul numit Foiti:ireaţă ), la Horodnic
( f.1tăritură, cetate), la Frătăuţi (la Cetate), la Vicşani (la mănăstire) , la
Dorne şti , la Badeuţi (pe şesul numit Varniţă , locul unei strălucite
lupte) etc .;" Aceasta e x plică probabil unele din motivele pentru care
Bogdan I lntemeietorul ş i-a ales aici , la Rădăuţi , centrul puterii şi al
rezistenţei domniei sale .
Zidirea curţi i domneşti la Badeuţi se datoreşte , probabil, ocolului vechi
şi satului înfloritor, dar, mai ales, poziţiei strategice a locului. Se pare
că pe locul acestei curţi domneşti fortificate a existat mai înainte o
cetate de pământ simplă , care a fost reşedinţă cnezială încă de la
începutul formării ocolului sau cnezatului Badeuţi. 2• Aşa cum biserica
de piatră a fost zidită pe locul uneia mai vechi, de lemn , tot aşa se
poate presupune că şi curtea domnească din Badeuţi a fost construită
pe locul centrului cnezial de mai înainte , presupus a fi pe Dealul
Varniţei. Pe acest deal s-au găsit "un cuptor cu cărbuni şi o pivniţă
plină cu mălai mărunţel (mei n.n.).; Monede, săgeţi şi pinteni s-au
aflat foarte adesea" în acelaşi loc. "lnainte cu patru decenii (începutul
secolului XIX-iea -n .n.) se puteau vedea şanţuri mari, acum însă nu
se mai poate vedea nimic, fiindcă locuitorii au astupat şanţurile" 25 .
Este posibil ca această curte domnească să fi fost împrejmuită cu
ziduri groase de apărare .
Curtea domnească din Badeuţi ar putea fi datată din perioada domniei
lui Petru I Muşat (1374-1392) , primul voievod care întreprinde o largă
acţiune de construire a unor edificii militare, civile şi bisericeşti.
Petru I Muşat zideşte curţile domneşti de la Siret şi Suceava, precum
şi cetăţile de apărare Suceava, Şcheia, Neamţ . Pe lângă cetăţile de
apărare propriu-zise , este posibil ca - în baza aceluiaşj principiu - el
să fi zidit curţi domneşti cu un anumit grad de apărare . ln deplasările
sale pe drumul dintre Suceava şi Siret, pe vechiul drum al Siretului,
el trecea apa Sucevei tocmai prin vadul dintre şi din apropierea celor
două boturi de deal cu care se termină terasa Suceviţei.
La curtea domnească de la Badeuţi se oprea şi Ştefan cel Mare, în
trecere de la Suceava spre biserica-neccopolă Bogdana din Rădăuţi,
unde îşi dorm somnul de veci Bogdan lntemeietorul, Laţcu - fiul lui
Bogdan, Petru I Muşat şi alţi domnitori muşatini, drum ce ducea şi
spre Mănăstirea Putna . Ştefan cel Mare se retrăgea adeseori la
P. R ezu ş, op . cit.
Ibidem
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Badeuţi, spre a se odihni. Astfel, în luna septembrie 1503, a fost
prezent aici împreună cu o parte din curtenii şi dregătorii săi , mărturie
stând cele trei hrisoave păstrate :
- Prin hrisovul din 8 septembrie 1503 (7011), emis la curtea
domnească din Badeuji, Ştefan cel Mare confirmă mănăstirii Putna,
unde era egumen popa Spiridon, stăpânirea peste patru sălaşe de
"ţigani robi" care fuseseră aduşi di11 Ţara Românească . Hrisovul a
fost scris de Matei din Badeuţi. 26
- Prin hrisovul din 13 septembrie 1503, emis la curtea domnească
din Badeuji, Ştefan cel Mare dăruieşte fraţilor Buda şi Grozea, pentru
slujbă dreaptă şi credincioasă, un loc pustiu pe Sărata, atâta pământ
cât va fi nevoie pentru aşezarea unui sat. 21
- Prin hrisovul din 18 septembrie 1503, emis tot la curtea
domnească din Badeuji, Ştefan cel Mare întăreşte lui Ion Tălmaciu
satul Ruseni de Tutova. Ultimele două hrisoave au fost scrise de Ion
Popovici, diac, la Badeuţi. 28
O legendă orală consemnează că , pe dealul Varniţa, în apropierea
curţii domneşti din Badeuţi, Ştefan cel Mare a zdrobit o armată a
tătar~or, venită în incursiune de jaf.
ln septembrie 1538, Petru Rareş a fost atacat şi înfrânt de către
poloni, tătari şi turci , fiind trădat şi părăsit de boierii care au refuzat
să lupte împotriva lui Soliman Magnificul. Petru Rareş se refugiază
în Transilvania , în timp ce armata turcă asediază cetatea Sucevei.
Boierii şi vlădicii din Sfatul Ţării s-au adunat la curtea domnească din
Badeuji (14-18 septembrie 1538) hotărând închinarea ţării turcilor,
predarea cetăţii Sucevei , plata unui tribut anual Porţii şi acceptarea,
ca domn, pe Ştefan Lăcustă , pretendentul susţinut de turci . Despre
acest eveniment ne vorbeşt~ cronicarul Grigore Ureche: "Prădându
şi stropşindu Ţara Moldovei, lmpăratul Soliman, şi fiindu ţara bejenită
spre munte, strânsu-s-au vlădicii şi boierii ţării, la sat la Badeuji, de
s-au sfătuit cu toţii ce vor face de acea nevoie ce le venise asupra
lor. Mai apoi din toate s-au ales sfat ca să trimită sol la împăratul, cu
mare rugăminte şi plângere să - i ierte" 29 .
Nu se cunosc împrejurările şi nici anul în care curtea domnească
din Badeuţi a fost distrusă. Este posibil ca ea să fi fost distrusă din
ordinul turci !or în timpul domniei lui Dumitraşcu Cantacuzino ( 16741675), cel care a distrus cetăţile Moldovei prin foc sau prin aruncarea
în aer cu praf de puşcă .

•
O dată cu organizarea ocoalelor din Moldova , Bogdan I
lntemeietorul a urmărit să dezvolte şi să întărească şi localităţile de
reşedinţă în care se aflau administraţiile acestor ocoale . Astfel,
voievodul trimite la Badeuţi pe unul din oamenii săi de mare încredere,
căpitanul Drăgoi Viteazul , care îşi va construi aici o curte boierească .
Această curte sau conac a fost proprietatea lui Drăgoi Viteazul din
Badeuţi şi apoi a fiului său , Badevici Daviducă (numit probabil David
a lui Badea) şi a urmaşilor acestuia - Pamfil şi Casandra. 30 Drăgoi
Viteazul este menţionat printre boierii din sfatul primilor voievozi,
care au luat parte şi ca martori la întocmirea a numeroase hrisoave.
El este pomenit în 11 hrisoave, pe o perioadă de 23 de ani, începând
cu 30 martie 1392 şi terminând cu 13 aprilie 1415.31
Despre această curte vorbeşte parohul Vasile Tomiuc considerând-o , credem noi, în mod eronat, ca fiind a unui ispravnic "ocârmuitorul ambatului (ţinutului) Badeuţi" . Nu există atestări certe
privitor la existenţa unui "ispravnic" şi a unui "ţinut al Badeuţului",
documentele vremii amintind doar de "vornicul" şi "ureadnicul"
ocolului Badeuţi : hrisovul din 24 februarie 1582 aminteşte de
vornicul Moga de la ocolul Badeuţi iar hrisovul din 5 august 1593,
de ureadnicul Andreica, tot de la ocolul Badeuţi. Locuinţa a fost
dărâmată pe timpul invaziilor tătare, astfel că la sfârşitul secolului
al XVIII-iea au rămas numai ruinele."Din pietrele ruinelor, s-au zidit
crâşma din Milişăuţi, moara din Satu Mare şi alte edificii. Fundamentele
au fost scoase pe spesele comunei Milişăuţi şi pietrele destinate pentru
zidirea unei clopotniţe . Schiţa planului fundamentelor se află desenată în
condica cronicală a enoriei Milişăuţi" . 32
Vechiul ocol Badeuţi, devenit după întemeierea Moldovei ocol
domnesc administrat de un vornic, a jucat un rol important mai ales
în timpul domniei lui Ştefan c~I Mare (1457-1504) şi a dăinuit până la
începutul secolului al XVII-iea. ln evul mediu, ocolul Badeuţi apare mai
26
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important ca satul Rădăuţi, el eclipsând în mare măsură Rădăuţul.
Destrămarea Ocolului Badeuţi s-a produs, în ordine cronologică,
astfel:
a. Prin hrisovul din 24 februarie 1582, emis din Suceava, voievodul
Iancu Sasul, dăruieşte Mănăstirii Sf. Ilie, din Suceava, satul Satu Mare,
împreună cu moşia şi morile acestui sat, precum şi veniturile şi hotarul
acelui sat la apa Sucevei. Vorbindu-se de hotarul acestui sat, se spune:
"drept domnesc ascultător de Ocolul Badeuji, după cum a fost scris şi
de la Ştefan cel Bătrân şi s-a hotărât de dumnealui Moga, vomic de
Badeur33.
b. Prin hrisovul din 6 august 1583, emis din laşi , voievodul Petru
Şchiopul dăruieşte mănăstirii Suceviţa satul Sucevifa" „ .un sat din satele
noastre care au fost drepte domneşti ascultătoare de curtea noastră de la
Badeuji."'J4
c. Prin hrisovuldin26februarie 1586, emis din laşi, voievodul Petru
Şchiopul dăruieşte mănăstirii Suceviţa satul Mândreşti pe Siret, care
fusese proprietatea lui Gheorghi, episcop de Rădăuţi precum şi satele
Suceviţa (întărirea şi confirmarea actului din 1583) şi "Novoselnifa, care
se cheamă Movileni„„ câte au ascultat de curtea Badeufi, care acele mai
sus scrise sate au fost ale noastre drepte domneşti ascultătoare de
ocolul Badeuţilor'' 35.
d. Prin hrisovul din 20 octombrie 1587, emis din laşi, voievodul Petru
Şchiopul dăruieşte fostului mitropolit Anastasie satul Pleşeniţi" drept
domnesc ascultător de ocolul Badeufl' 36 precizând că, după moartea
acestuia, satul Pleşeniţi să treacă în proprietatea Mănăstirii Putna.
e. Prin hrisovul din 20 iunie 1589, emis din laşi, voievodul Petru
Şchiopul dăruieşte stolnicului Necula, pentru dreaptă slujbă, satul Holovăţul
(Volovăţ) "fost ascultător de ocolul Badeuf/' 37 . Prin acelaşi document se
arată că stolnicul Nicula schimbă acest sat, dându-l mitropolitului Moldovei,
Gheorghe Movilă, şi primind în schimb satul Stănileşti, din ţinutul Hotinului,
iar mitropolitul dăruieşte satul Holovăţul Mănăstirii Suceviţa, zidită de
dânsul.
f. Prin hrisovul din 5 august 1593, emis din laşi , domnul Moldovei
Aron Vodă confirmă şi întărăşte Mănăstirii Putna satul Pleşeniţi, din ţinutul
Sucevei " care sat a fost drept domnesc ascultător de ocolul Badeuft". 38
g. Prin hrisovul din 9 ianuarie 1594, emis din laşi , voievodul Aron
Vodă confinTiă şi întăreşte dania satului Sucev~a , făcută de Petru Şchiopul
Mănăstirii Suceviţa - "care sat fusese drept domnesc ascultător de ocolul
Badeufi" 39 .
h. Prin hrisovul din 13martie1615, voievodul Ştefan al II-iea Tomşa ,
dăruieşte Mănăstirii Solca, ctitoria sa, ultimele cinci sate din ocol: "satul
Badeuţi, ţinutul Sucevei, cu morile pe apa Sucevei şi cu toate locurile,
hotarele şi cu toate veniturile de pe aceste locuri: ; aşişderea şi cu patru
sate, şi anume: Drăgăneşti , Crăniceşti, lvancicăuţi şi Părlăşeni , cµ toate
hotarele şi cu toate veniturile de pe aceste sate, care au fost drepte
domneşti, ascultătoare de ocolul Badeuţi/or'' 40 precum şi alte sate care
făceau parte din ţinuturile Orhei şi Fălciu .
·
i. Prin hrisovul din 15aprilie 1618,emisdin laşi, Radu Mihnea Voievod,
în prima sa domnie în Moldova, confirmă şi întăreşte Mănăstirii Solca
donaţia din 13 martie 1615, cuprinzând un număr mare de sate din mai
multe ţinuturi, printre care şi satele Badeuţi , Drăgăneşti , Crăiniceşti ,
lvancicăuţi şi Pârlăşeni" , care aceste sate au fost toate drepte domneşti
şi ascultătoare de ocolul Badeufi.""
j. Prin hrisovul din 20 maroe 1620, emis din laşi , Gaspar Vodă
confirmă şi întăreşte mănăstirii Solca satul Crăiniceşti , " care sat a fost
drept domnesc ascultător de ocolul Badeuji." •2
k. Prin hrisovul din 24 ianuarie 1625, emis din laşi, Radu Mihnea
Voievod, în cea de-a doua domnie, confinTiă şi întăreşte din nou mănăstirii
Solca satele: Badeufi, Drăgăneşti, Crăiniceşti, lvancicăuţi şi Părlăşeni. 4 3
I. Prin hrisovul din 20 februarie 1625, emis din laşi, Radu Mihnea
Voievod confirmă şi întăreşte mănăstirii Solca satele Badeuţi, Drăgăneşti,
Crăniceşti , lvancicăuţi şi Părlăşeni - "toate aceste sate au fost drepte
33
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mai înainte şi se ţineau de ocolul Badet.!Jilor'' 44 • Hrisovul este
emis în urma procesului dintre călugării de la mănastirea Solca şi cei de
la mănăstirea Suceviţa .
Până în secolul al XVIII-iea (1775), când Bucovina a intrat sub
ocupaţia austriacă , s-au mai emis multe alte hrisoave prin care fiecare
nou domnitor confinTiă şi întăreşte dreptul Mănăstirii Solca asupra celor
cinci sate, stabilind şi o serie de hotărnicii (ordinul domnesc din 29 august
1709 emis de voievodul Mihai Raco~ 45 , cartea domnească din 9 ianuarie
1768 a voievodului Grigore Ioan Callimachi 46 , ordinul domnesc din 21
iunie 1768 al voievodului Grigore Ioan Callimach~7 , documentul de hotărnicie
din 20 iulie 1768 la care reprezentantu/ Badeuju/ui este un anume Toader
Lucescul 48 •
Ca urmaşă a vechilor răzeşi din BadeuJi şi îndeplinind o modestă
obligaţie morală faţă de sat, am considerat ca este necesară punerea în
adevărată lumină a trecutului acestei aşezări.
Dedic această lucrare tatălui meu Avram Lucescu, al cărui sprijin m-a susţinut
În demersul meu. Totodată, exprim pe această cale mul/umiri familiei regretatului doctor
Dimitrie Lucescu, care mi-a pus la dispozifie un bogat material documentar.
RESUME
"Le Ocol" represente un organisation politico-administrative formee d'unions
des collectivites villageoises voisines, ayant des fins economiques et de defense.
C'est une or~anisation specifique de la Moldavie medievale.
Apres la fondation de la Moldavie (Bogdan I, 1359) beaucoup de "ocol' existents ont ete reorganises comme des "ocol princiers''. etan! diriges par un gouvemeur
en tant que representant du prince, muni de pouvoirs administratifs, judiciaires et
militaires. Les 'aco/"princiers ont eu une periode d'epanouissement pendant Ies siecles
XV-XVI. Depuis la seconde moitie du XVI siecle on a commence leur suppre-ssion
graduelle, en faisant dane Ies villages de ''l' ocol': ă base des chartes princieres, aux
monasteres et aux bo'fards fidels, en etan! pratiquement supprimees pendant la premiere
moitie du XVIII siecle.
"Le Ocol Badeufi" es l'un des "sept ocol princiers" du nord de la Moldavie actuelle Bucovina-, constitue, on croit, vers la fin du X siecle. Apres la reorganisation
pendatnt l'epoq ue de Bogdan I Le Fondateur, oet 'aco/" comprenait dix villages don!
cinq existent meme aujourd'hui: Badeuti - la residence de "l' ocol': Crăiniceşti (Grăniceşti) ,
Satul Mare, Volovă! , ( Holovăl) et Sucevita, Ies autres cinq en disparaissant ăla longue.
La denomination de Badeu!i est mentionee dans des nombreuses chartes et
d.ocuments historique delivrees ă la longue et aussi dans des documents etrangers. La
localite figure dans des differents cartes etrangeres (en 1584, 1595, 1685, 1710) et
aussi dans la carte de Moldavie elaboree par Dimitrie Cantemir en 1745. Des etudes de
toponymie (B .P. Hasdeu, Iorgu Iordan , Nicolae Iorga) on sait que le nom du village
Badeu\i vient d'un certain "Bade" auquel on a ajouîe la terminaison "u/i" d'origine
slavon ne.
Le village Bad e uţi est place au sud de la depression Rădău!i , sur la terrase et
Ies bords de la source de Sucevi\a, en amant de l'embouchure dans la riviere Suceava.
li este parcouru par la route nationale qui passe par la municipe Suceava vers Rădău~
et ii continue son chemin vers le monastere Putna - partie de l'ancienne route commerciale
connue sous le nom de "Drumul Siretului''.
Les decouvertes archeologiques du rayon de la localite atteste la continuite de
!'habitat des le neolithique. On peut supposer que Ies citoyens d'aujourd'hui du village
Badeu\i sont par origine Geto-Dacs, la branche nordique des Dacs libres (Carpes), Ies
descendants des alleutiers de Ştefan cel Mare.
La dissolution de ''l'ocol princierBadeufi"s'est produite comme effet des donations princieres aux monasteres, consignees dans des chartes delivrees par le princes
de Moldavie pendant la periode 1582-1625 par lesquelles Ies dix villages composents
ont ete faits don aux monasteres Sf. Ilie de Suceava, Suceviţa, Putna et Solca (Ies
chartes de 24fevrier1582, 6 aoOt 1583, 26 fevrier 1586, 20 octobre 1587, 20 juin 1589,
5 aoOt 1593, 9 janvier 1594, 13 mars 1615, 15 avril 1618, 20 mars 1620, 24 janvier 1625
et 20 fevrier 1625). Les chartes princieres d'apres l'annee 1625 (periode 1625-1775)
ont confirme et renforce Ies droits des monasteres sur Ies villages de "l'ocol princier

Badeu/i''.
li existai\ en Badeu\i une vieilleegliseen bois de cheme, construite probablement
plus ou moins pendant l'annee 1200, que a Ştefan cel Mare avait substituee par une
monumentale eglise de mur, dans l'annee 1487. La pierre de l'inscription votive, la
charte de 15 mars 1490 delivree par Ştefan cel Mare, "Les Annales du Pays de
Molda vie" du chronicaire Grigore Ureche attestent la construction de cette eglise en
Badeuţi . Ştefan cel Mare a transforme l'egilse en monastere, en constryant des cellules
pour Ies moines et une ecole pour l'instruction et preparation des maître calligraphes et
miniaturistes. Le monastere a ete devaste par Ies Tatars (1653, 1717, 1758) qui ont
detruit Ies cellules des moines et la maison en pierre du gouvemeur. En aoOt 1917
l'armee austro-hongroise a jete en l'air l'eglise par dynamitage.
Certains ecrivains utilisent la syntagme "l'eglise de Milişău/i de Ştefan cel
Mare"ce qui est completement errone parce que ce village est habite par Ies Ruthenes
apportes en 1768 aupres du v111age Badeu\i , dane apres presque trois siecles depuis
la construction de l'eglise. L'erreur est due probablement ă une insuffisante documentation .
"La Cour Princiere de Badeufi" pourrait etre dans la periode de Petru I Muşat
(1374-1392), celui qui avait construit aussi Ies cours princieres Siret et Suceava. A la
cour prindere de Badeuţi s'arretait pour se reposer Ştefan cel Mare, en passant de
Suceava ă l'eglise necropole Bogdana de Rădăuţi et puis vers la monastere Putna.
Ainsi , pendant l'annee 1503, Ştefan cel Mare a ete presen\ ici avec une partie de ses
hommes de cour et de ses hauts dignitaires, Ies trois chartes delivrees par lui le 8, 13
et 18 septembre, ecrites par Ies scribes de Badeu\i en etant temoins.
Toujours ă "la cour prindere de Badeufi" de Badeuţi ont tenu conseil Ies
eveques et Ies bo'lards le 14-18 septembre 1538 apres la defaite de Petru Rareş par
Ies Turcs, Ies Polonais et Ies Tatars, conseil qui a decide de soumettre Le Pays de
Moldavie ă Soliman le Magnifique.
On ne connaît pas Ies circonstances ni l'annee ou la cour princiere de Badeu\i
a ete suprimee ou detruite. li est possible que sa devastation soit ete ordonnee par Ies
Turcs, pendant la regne de Dumitraşcu Cantacuzino (1674-1675), celui qui a detruit
plusieurs cites de la Moldavie.
Au long des siecles !'habitat a souffert de nombreuses pertes - la demolition de
la cour prindere et de la maison du gouvemeur, la demolition des cellules des moines
et de l'ecole de la monastere, la reduction graduelle des terrains qui etaient la propriete
du village, le dynamitage de l'eglise - fondation prindere.
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