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IAȘI  
Capitală Istorică a 

României

Klaus Iohannis 
Președintele României

Pentru Iași, trecutul este o resursă, iar istoria acestor locuri vă dă încredere în opțiunile 
dumneavoastră și energie în atingerea obiectivelor pe care vi le-ați propus.

De-a lungul vremii, cărturarii ieșeni au contribuit la transformarea învățământului 
în liantul care a desăvârșit pe plan spiritual și intelectual unificarea politică a teritoriilor 
românești.

La doar un an după Unirea Principatelor, aici apărea prima universitate modernă de 
pe teritoriul țării noastre. Ați rămas un vector de transformare către un sistem de educație 
adaptat nevoilor secolului XXI și vă mulțumesc, cu această ocazie, pentru parteneriatul 
dumneavoastră constant în cadrul proiectului România Educată.

Pentru Iași, a fi Capitală istorică nu înseamnă a privi cu melancolie spre trecut, ci a-și 
reîncărca energiile pentru dezvoltarea sa ca metropolă națională și europeană.

Aici, la Iași, în momente cruciale ale istoriei noastre moderne, au fost luate decizii care 
au influențat în cea mai mare măsură existența și dezvoltarea întregii Românii. În istoria 
urbei dumneavoastră se regăsesc manifestările unora dintre cele mai importante aspirații 
ale românilor.

De aceea, vă urez tuturor, dragi cetățeni ai «dulcelui târg al Ieșilor», să vă bucurați de 
prestigiul de Capitală istorică, întru mulți ani!1 

1. Fragment din alocuțiunea suținută cu prilejul declarării Municipiului Iași „Capitală Istorică a României”, 23 ianuarie 2019



„Ioan Neculce”.  
Buletinul Muzeului Municipal „Regina Maria”: 

un nou pas către succesul unui proiect cultural

Mihai Chirica,  
Primarul Municipiului Iași

Efortul reînnodării unei tradiții editoriale se cuvine a fi apreciat, într-o vreme în care 
volumul presei științifice se îmbogățește, pe an ce trece, cu noi titluri.  De asemenea, demnă 
de laudă devine supraviețuirea, ieșirea unei reviste din cercul larg al publicațiilor efemere și 
intrarea în rândul celor puține care dovedesc vigoare, valoare și continuitate. Cu toate că ne 
situăm în plină eră a informației difuzate prin intermediul internetului și a rețelelor sociale, 
credem că unei instituții de cultură îi este în continuare necesară o publicație tipărită, prin 
care să poată obține vizibilitate și, mai ales, credibilitate pentru valoarea activităților pe care 
le desfășoară. 

Acestea sunt doar câteva observații asupra contextului care ne îndeamnă să afirmăm că 
miza apariției periodicului „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal „Regina Maria” o 
constituie întregirea unui proiect articulat în jurul unei instituții muzeistice și de cultură. Așa 
cum o arată seria numeroaselor și diverselor manifestări care s-au organizat din inițiativa 
Muzeului Municipal „Regina Maria” în intervalul octombrie 2018-octombrie 2019, editarea 
revistei nu mai putea întârzia, „Ioan Neculce” devenind atât locul în care să se scrie cronica 
Muzeului, cât mai ales spațiul editorial unde urmează să se adune contribuții științifice 
valoroase pentru cunoașterea trecutului orașului Iași și a împrejurimilor sale. Prin urmare, 
cuprinsul acestui prim număr reprezintă ecoul nevoii de a se face mai bine cunoscute faptele 
instituției muzeistice și  prefigurează un program științific îndrăzneț și de durată, acela de 
a readuce în atenție istoria Iașului, într-un dialog cu așteptările publicului și cu provocările 
inerente evoluției actuale a orașului nostru.

Privind cu îndreptățită speranță acest început, ne dorim ca drumul editorial să fie  lung 
și rodnic pentru succesul conceptului cultural gândit în jurul Muzeului Municipal „Regina 
Maria”, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași.



„Ioan Neculce”.  
Buletinul Muzeului Municipal „Regina Maria”: 

o nouă provocare

Aurica Ichim,  
Directorul Muzeului Municipal „Regina Maria”

Încă de la învestirea la conducerea instituției ne-am propus ca Muzeul Municipal „Regina 
Maria” să se impună cât mai curând și statornic pe scena culturală și academică a orașului 
Iași. De aceea, am știut de la început că nu ne vom mărgini doar la însușirea unui nume și 
revendicarea simbolică a unei tradiții și că urmează, prin efortul și dedicarea întregii echipe, 
alături de tot mai numeroșii colaboratori și susținători pe care muzeul îi are, să construim 
o punte vizibilă către instituția înființată în urmă cu un secol, din inițiativa lui Gheorghe 
Ghibănescu. Treptat, prin activitățile și proiectele pe care le-a pus în mișcare, Muzeul 
Municipal „Regina Maria” tinde să împărtășească același scop cu înaintașul său, anume 
organizarea unor spații muzeale reprezentative și edificarea unei ambianțe academice 
menită să descopere și să pună în valoare trecutul orașului Iași și al provinciei istorice a 
cărei capitală a fost. 

Periodicul Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal „Regina Maria” continuă  
moștenirea simbolică a revistei înființate în anul 1921, urmând să dovedească, număr de 
număr, de aici înainte, că va deveni terenul fertil unde se vor întâlni preocupările istoricilor, 
lingviștilor, muzeografilor și tuturor celor pasionați de cunoașterea istoriei orașului Iași. 

Revista este, așadar, noua provocare căreia  Muzeul Municipal „Regina Maria” a îndrăznit 
să-i răspundă. 



„Ioan Neculce”.  
Buletinul Muzeului Municipal „Regina Maria”: 

asumarea unei moşteniri culturale

Redacţia

În anul 1921, după înființarea în anul precedent a Muzeului Municipal, fondatorii, în 
frunte cu Gh. Ghibănescu, făceau un pas important pentru edificarea noii instituții, prin 
apariția Buletinului Muzeului, publicație căreia i s-a atribuit numele cronicarului Ioan 
Neculce. Așa cum se remarcă și într-un studiu retrospectiv din cuprinsul actualului 
volum, inițiativa și justificarea alegerii numelui revistei pot fi intuite, iar detaliile biografiei 
cronicarului, îmbogățite în timp, vin să confirme potrivita alegere a lui Ioan Neculce ca 
patron al periodicului.

Printre rândurile Cuvântului înainte pus la începutul primului număr al revistei,  din 
anul 1921, transpare programul pe care aveau să-l urmeze inițiatorii. În acel text au fost 
enunțate câteva aspirații, stimulate, atunci, de satisfacția înființării Muzeului Municipal ca 
„muzeu istorico-arheologic” care să adune un patrimoniu reprezentativ pentru trecutul 
orașului Iași. Proiecția instituțională s-a dovedit, totuși, a fi prea optimistă pentru condițiile 
istorice din anii ̀ 20 ai secolului trecut, Muzeul Municipal neputând supraviețui mai mult de 
un deceniu. Dispariția lui nu a fost totală, fiindcă au rămas în urmă un nume, un program 
și o revistă. Dacă patrimoniul s-a risipit odată cu desființarea instituției, dovada materială 
a existenței Muzeului Municipal a continuat să fie, pentru generații întregi de cercetători, 
publicația a cărei temeinicie a fost dată de conținutul ei.

În privința cuprinsului pe care avea să-l aibă revista, în amintitul Cuvânt înainte se 
enunța că vor fi reunite, cu precădere, contribuții referitoare la trecutul orașului Iași și, prin 
extensie, la Moldova istorică, pornind de la rolul de capitală pe care l-a avut acesta în trecut. 
Un spațiu important avea să îl ocupe editarea de mărturii scrise, documente, însemnări pe 
cărți și inscripții referitoare la locuri și oameni din istoria orașului. Acte vechi, păstrate în 
arhive publice sau particulare, privitoare la locuri, clădiri, biserici, persoane, familii, bresle 
și categorii sociale, pisanii și alte inscripții aflate la diverse biserici, pe icoane, veșminte, 
odoare, clopote și morminte, însemnări de pe cărți, relatări ale cronicarilor și călătorilor 
străini, inscripții și monumente din cimitirele orașului toate urmau, potrivit unui plan 
editorial, să fie adunate pentru a da măsura moștenirii istorice a orașului.



Urmărirea îndeaproape, în toate numerele revistei publicate, a obiectivului aducerii la 
lumină a dovezilor istorice a garantat păstrarea valorii științifice a publicației, chiar și după 
aproape 100 de ani de la tipărirea primului număr. Din păcate, așa cum s-a întâmplat și cu 
muzeul, existența seriei s-a întrerupt, ajungând să fie tipărite doar nouă fascicole. 

După reînființarea Muzeului Municipal „Regina Maria”, s-a pus în discuție, retipărirea 
revistei la locul de obârșie, și revenirea la numele și scopul dintâi, acelea formulate în anul 
1921� 

Redacția prezentei serii urmează, așa cum se poate vedea și din cuprinsul numărului 
curent, proiecția peste decenii a programului care a făcut posibilă apariția celor nouă 
valoroase fascicole ale revistei primului Muzeu Municipal, anume descoperirea trecutului 
orașului Iași și a împrejurimilor sale, prin cercetări ale istoricilor, lingviștilor, muzeografilor 
și ale altor pasionați de cunoașterea istoriei locale. Nu va fi ocolită descoperirea, publicarea și  
interpretarea surselor arheologice și scrise. De asemenea, un segment distinct îl va constitui 
prezentarea activității muzeistice, prin enumerarea și descrierea manifestărilor organizate 
de Muzeul Municipal sau a acelora la care va fi partener. Rubrica dedicată donațiilor și 
achizițiilor va fi, de asemenea, înscrisă în sumar, ca o dovadă continuă a interesului și a 
surselor prin care muzeul tinde să-și creeze și să-și îmbogățească un patrimoniu reprezentativ 
pentru tematica sa. Chiar dacă acum nu și-a găsit locul, în viitor nu va lipsi din cuprins 
o rubrică de critică istoriografică, de note și recenzii, mai ales ale unor apariții editoriale 
având ca subiect orașul Iași.

Luând exemplu înaintașilor noștri, nu vom așterne aici cuvinte de prisos și promisiuni, 
fiindcă pentru ceea ce urmează să facem modele avem, iar direcția spre care urmează să 
ne îndreptăm stă scrisă în chiar scopul reînființării Muzeului Municipal „Regina Maria”.  
Trebuie, doar, să avem abilitatea și să dobândim credibilitatea prin care să putem aduna 
în jurul revistei efortul, interesul și pasiunea celor care pot contribui la valorificarea 
patrimoniului și scrierea istoriei orașului Iași.
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Istoria unei case muzeu1

Muzeul Municipal Iași a fost înființat în anul 1920 la inițiativa istoricului Gheorghe 
Ghibănescu. A funcționat până în anul 1931 într-o clădire anexă din incinta mănăstirii 
Golia, clădire care astăzi nu se mai păstrează. În perioada 2013-2015, Primăria Municipiului 
Iași a restaurat casa vornicului Burchi-Zmeu cu scopul de a o transforma într-un edificiu 
simbol pentru spațiul cultural ieșean, reluând tradiția unui muzeu al orașului, abandonată 
în perioada interbelică.

Casa Burchi-Zmeu, transformată astăzi în sediul Muzeului Municipal, a fost construită 
la începutul secolului al XIX-lea în inima orașului vechi. De-a lungul existenței sale 
bicentenare, clădirea a avut o importanță semnificativă pentru istoria locală. Menționăm 
că în perioada 1880-1893 aici au funcționat Arhivele Statului Iași și că după Marele 
Război, Olga Sturdza, marele filantrop, ocrotitoare a năpăstuiților sorții și ai războiului, 
confidentă a Reginei Maria, a cumpărat imobilul în 1919 pentru Societatea Orfanilor 
de Război. Din 1920 clădirea va aparține Jandarmeriei Iași. La 2 august 1940 primarul 
Gheorghe Mârzescu, proprietarul clădirii, va instala aici Institutul de Surdo-Muți. După 
al doilea război mondial clădirea a intrat în proprietatea Primăriei Iași, spațiul fiind 
atribuit pentru funcționarea mai multor instituții, asociații și fundații. După restaurarea 
amintită, din anul 2016, imobilul a devenit sediul Muzeului Municipal „Regina Maria”.

Așadar, Casa Burchi-Zmeu din Iași, situată pe strada Zmeu nr. 3, este o clădire veche 
cu parter și etaj, monument istoric (cod LMI 2004: IS-II-m-B-04096), unul din puținele 
edificii civile care dau mărturie despre trecutul arhitectonic al orașului de la începuturile 
modernității. Punând împreună informațiile referitoare la familia boierească Zmeu cu 
momente mai puțin faste din trecutul orașului, se poate aprecia că, în mare parte, forma 
pe care o păstrează astăzi clădirea datează de după un incendiu care s-a produs în anul 
1827 și care a distrus atunci o mare parte a orașului. Dezastrul a pornit tocmai de la casele 
boierului Ilie Burchi-Zmeu, situate în zona actualului bloc Tarom. După paguba suferită, 
Ilie Burchi, ca toți locuitorii care au supraviețuit în urma catastrofei, a fost nevoit să-și 
afle o altă locuință. Se pare că el a optat atunci nu pentru refacerea caselor distruse de 
incendiu, ci pentru transformarea unor case situate în cealaltă parte a orașului, pe locul 
din vecinătatea Mănăstirii Sf. Ioan Zlataust.

1.  Informațiile cuprinse în acest text au fost preluate din studiul lui Sorin Iftimi, Casa Burchi-Zmeu din Iaşi, viitorul 
sediu al Muzeului Municipal, publicat în „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei”, XIX, 2013, p. 141-157, 
întocmit cu prilejul fundamentării istorice a proiectului de restaurare a clădirii precum și din dosarul de imobil - Fond 
Băileanu - Arhivele Statului Iași, Arhiva documentară a Institutului Național al Patrimoniului  și din proiectul de resta-
urare întocmit de S.C. Impex Romcatel Iași
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Paharnicul Constantin Sion, căruia îi datorăm, prin a sa Arhondologie, știința despre 
originea multora dintre familiile boierești moldovene de la mijlocul secolului al XIX-lea, 
nota că familia Zmeu, care și-a luat numele de Burchi, avea obârșie țărănească, din 
satul Pătrășcani, de la ținutul Bacău. Înaintașul lui Ilie Burchi s-ar fi aflat în serviciul 
vistiernicului Iordache Rosetti-Roznovanu, dobândind în timpul domniei lui Scarlat 
Calimachi (1812-1819), un mic rang de boierie, acela de căminar.  Cât despre Ilie Burchi, 
el a fost înălțat la rangul de „spătar” în domnia primului domn pământean, Ioniță Sandu 
Sturdza (1822-1828). Următorul domn, Mihail Sturdza (1834-1849) l-a făcut pe Ilie Burchi 
„postelnic” (1843) și apoi chiar „vornic” (1848), dovedind prin această ascensiune calitățile 
pe care el le avea în aparatul administrativ. 

Două spițe de neam ale familiei Burchi au fost publicate recent de Mihai Dim. Sturdza2� 
Ilie Burchi a fost căsătorit de două ori. Prima soție a fost Casandra, cu care a avut două 
fiice: Zoița, și Elena, iar a doua căsătorie a avut-o cu Elena, fiica lui Constantin Racoviță, 
cu care a avut trei copii: Nicolae (1815-1891), Alexandru (1818-1870) și Maria Burchi. Ilie 
Burchi și cea de-a doua soție, Elena Racoviță, precum și fiul lor, Alexandru Burchi, au fost 
înmormântați la biserica Sf. Ioan Zlataust, păstrându-se piatra funerară cu următoarea 
inscripție cu text versficat: „Trecuți din viață la eternitate/ Zac sub această piatră tată, 
mamă, frate,/ Ce’n grele suspinuri și nemângâiați/ Au lăsat pe undi fii și a lor frați./ 
Dar totul se uită, nimic nu rămâne,/ La omu după moarte slava ș-a lui nume,/ Corpul 
în cenușă, viața ca o floare,/ Se trec în neanturi, ca fumul dispare”. Înmormântarea lui 
Ilie Burchi-Zmeu, a soției și fiului la Mănăstirea Sfântul Ioan Zlataust le arată nu doar 
calitatea de enoriași, dată de locuirea în casa din vecinătatea bisericii, dar și pe aceea de 
importanți miluitori ai vechiului așezământ.

Revenind la clădire, cea mai veche informație identificată până acum privitoare la 
istoria casei și a locului pe care este situată o regăsim într-un plan al Mănăstirii Sf. Ioan 
Zlataust, alcătuit la data de 20 septembrie 1808. Desenul cuprinde atât incinta mănăstirii, 
care a făcut obiectul planului, cât și terenul alăturat, pe care s-a construit Beilicul. Apoi, 
litera „E” marchează o clădire pe latura dinspre Ulița Zmău, a cărei ogradă este separată 
de incinta mănăstirii printr-o linie punctată, ce semnala existența unei delimitări printr-un 
gard ușor, de lemn. Din legendă deslușim că la acea dată casa de pe locul unde se află 
acum Muzeul Municipal aparținea căpitanului Vistu, fiind orientată cu spatele spre Ulița 
Zmeu și cu fața spre răsărit, așadar diferit de actuala clădire.

Planul topografic al orașului Iași din anul 1819, întocmit de către inginerul italian 
Giuseppe Bayardi, este primul cunoscut ca fiind alcătuit nu în timpul vreunei ocupații 
străine, ci din necesitatea și voința autorităților locale. Astăzi planul lui Bayardi se mai 
păstrează în copii, o astfel de reproducere, executată la începutul secolului XX, aflându-se 
la Arhivele din Iași3�

Aici redăm o decupare din respectivul plan, care cuprinde incinta Mănăstirii Sf. Ioan 
Zlataust, notată cu cifra 34, precum și clădirile învecinate.

2.  Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească� Enciclopedie istorică, genealogică şi biografică, vol. II, coordonator și 
autor Mihai Dim. Sturdza, Editura Simetria, București, 2011, p. 614-615

3.  ANI Planuri și hărți, nr. 477.
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Istoria unei case muzeu

Următoarea mărturie cartografică 
o aflăm din planul inginerului Joseph 
Raschek, arhitect al orașului, alcătuit în 
anul 18444, în care, pe lângă locul Beilicului, 
poate fi lesne identificată și casa vornicului 
Ilie Burchi, situată în proximitatea bisericii 
Sfântul Ioan Zlataust.

Un alt plan este acela desenat cu prilejul 
unei proiectate amenajări a Pieții Beilicului, 
în anul 1877. Planul includea realizarea 
unui monument închinat domnitorului 
Grigore al III-lea Ghica, executat din 
ordinul Porții, în anul 1777, tocmai în 
clădirea Beilicului, destinată găzduirii 
emisarilor otomani5�

4.  Ibidem, nr. 707.
5.  Mai multe detalii despre evoluția istorică și urbanistică a respectivului loc aflat în apropierea Casei Burchi-Zmeu, 

la Sorin Iftimi, Piața Beilicului din Iaşi şi monumentul lui Grigore III Ghica, în „Monumentul”, XIII/2, Iași, 2012, p. 291-311.
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Dosarul imobilului consemnează, la 10 aprilie 1897, că proprietara casei, Maria I. 
Burchi, obținea aprobare pentru efectuarea unor lucrări de reparații radicale ale clădirii. 
La acea dată au fost efectuate intervenții asupra zidăriei, dușumelelor, plafoanelor, au 
fost refăcute uși și ferestre. Tot atunci a fost refăcut și acoperișul clădirii. 

După aproape un deceniu de la renovarea clădirii în anul 1897, în luna februarie 1906, 
Primăria îl soma pe proprietar să demoleze zidul de incintă al casei, fiindcă prezenta 
crăpături periculoase pentru siguranța trecătorilor. În septembrie 1907, proprietarul 
obținea o altă autorizație pentru a fi înlocuite unele ferestre și a fi reparate o parte din 
tencuieli� 

Este perioada în care documentele o menționează drept proprietar al clădirii din str. 
Zmeu nr. 3 pe Ecaterina Fotty, care era fiica Mariei Burchi și a colonelului Dimitrie Fotty, 
așadar nepoata de fiică a lui Ilie Burchi-Zmeu.

Din anul 1907, datează și un Act vânzare-cumpărare încheiat între Olga Fotty și  
Dr. Ilie Şeptilici (1878-1927). Ilie Şeptilici era fiul lui Arcadie Şeptilici (1830-1923) și al Olgăi 
Fotty (probabil fiica Ecaterinei Fotty, de la 1906), era așadar descendent, pe linie maternă, 
al vornicului Ilie Burchi-Zmeu. Medicul Ilie Şeptilici a fost căsătorit cu Maria Şendrea, 
descendentă a familiei boierești Şendrea, și a fost ultimul membru al familiei Burchi-Zmeu 
care a locuit în casa de lângă biserica Sfântul Ioan Zlataust, acolo unde se mutase familia, 
după incendiul devastator de la 1827.

În privinţa descrierii arhitectonice a monumentului, potrivit reconstituirii istorice 
anterioare, Casa Burchi-Zmeu a avut destinație inițială de locuință. Este un imobil cu 
parter și etaj (la care se adaugă un subsol parțial, obturat), cuprinde 18 încăperi (în ambele 
aripi), 8 holuri și două grupuri sanitare. Există și un beci, datând dintr-o perioadă mai 
veche a clădirii, dar care în prezent este plombat.

Din anul 1904 se păstrează un plan al proprietăţii 
Mariei Burchi, înainte de extinderea clădirii. 
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Istoria unei case muzeu

Arh. Ion Sasu, în lucrarea Locuințe boiereşti neoclasice din Iaşi, făcea referiri la casa  
Burchi-Zmeu și o încadra în rândul „caselor ce păstrează influența arhitecturii tradiționale”, 
ca fiind o clădire ce  avea salonul principal cu latura mică spre exterior, lipsindu-i însă 
bolta pentru trăsuri.

În interior se constată dispunerea simetrică a camerelor pe axul principal, trăsătură 
specifică stilului neoclasic. La etaj, salonul prezintă o înălțime mai mare decât a celorlalte 
camere�

Parterul mai păstrează câteva tavane boltite, ceea ce poate indica preluarea parțială a 
zidurilor unei clădiri mai vechi decât cea actuală.

După ce clădirea a trecut din proprietatea familiei Burchi-Şeptilici în administrarea 
primăriei, imobilul a îndeplinit mai multe funcțiuni, devenind sediu pentru o serie de 
instituții, asociații și fundații.

În anii ‛60 imobilul a fost atribuit Cooperativei „Miorița”, fapt ce a impus o serie de 
modificări aduse clădirii. Drept urmare, în anul 1966, casa a trecut printr-o serie de lucrări 
complexe de refacere, prilej cu care au fost întocmite planuri detaliate ale imobilului, 
documente aflate în arhiva Institutului Național al Patrimoniului București. 

Iată în continuare câteva dintre desene, ce surprind compartimentarea interioară, 
aspectul fațadelor, dar și alte amănunte arhitectonice. Proiectul cu titlul ,,Reparații Imobil 
Strada Zmeu” a fost întocmit de Cooperativa Solidaritatea.

Deși exteriorul are o arhitectură tipică unei case boierești (existența coloanelor, fațada 
impunătoare), trecerea timpului și mai ales funcțiile atribuite clădirii și-au pus amprenta 
asupra compartimentării clădirii, ea fiind reamenajată ca spațiu destinat birourilor.

Se observă dispunerea simetrică atât la parter cât și la etaj, având în vedere statutul de 
birouri de la acel moment.
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În urma proiectului de refacere a clădirii întocmit în anul 2011, în vederea  restaurării, 
s-a ținut cont de aspectul clădirii. Modificarea la exterior fiind realizarea terasei și implicit 
a celei de-a doua ieșiri conform normelor.

Interioarele de la parter și etaj au fost proiectate având dublă utilitate: muzeistică și 
administrativă.

La parter sunt dispuse 10 săli de expunere, fiind completate de două încăperi 
complementare (Oficiu și holul de acces). La acestea se adaugă holul de expunere.

Şi la etaj pot fi identificate pe plan un număr de 10 încăperi cu destinații mixte. Tot aici 
se regăsește și Sala „Gheorghe Ghibănescu” locul unde se desfășoară diverse evenimente.

Imobilul de pe str. Zmeu nr. 3 prezintă mai multe etape de construcție sau de intervenții 
asupra decorațiunii fațadelor. Este clar că, la corpul principal, dispus pe direcția nord-sud, 
de-a lungul străzii amintite, a fost adăugată o aripă ce se dezvoltă spre sud, pe lungimea 
a patru ferestre. Cărămida din care este construită corpul vechi este roșiatică, de formă 
foarte îngustă, așa cum se folosea la mijlocul secolului al XIX-lea. Aripa nouă este zidită 
din cărămidă mai groasă, precum cele folosite în secolul al XX-lea. Fațadele acestei aripi, 
care nu este expusă privirii directe a trecătorilor, sunt tratate mai simplu, fără decorațiuni 
speciale, deși s-a urmărit de către constructor o armonizare cu arhitectura vechii clădiri.  
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Istoria unei case muzeu

Fațada de sud. Aceasta este partea pe care se află amplasată intrarea principală a casei, 
tratată cu o anumită monumentalitate.

În mijlocul acestei faţade include o boltă construită deasupra intrării principale. 
Această formă este unul din elementele neoclasice specifice locuinţelor boierești din 
Moldova încă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea: Arcul frontal al bolții, având cea mai 
mare deschidere, are o formă aplatizată, amintind de așa numitul „arc românesc”.

Toate ferestrele au, la partea inferioară, câte un panou decorativ din ceramică (sub 
stratul de var), ilustrând un scut heraldic de factură renascentistă, încărcat cu o bandă, 
încadrat într-un cerc și flancat de fleuroni vegetali cu rol decorativ (precum se vad și 
la fațada de vest). Cele patru ferestre rectangulare de pe laterale au, deasupra lor, alte 
„panouri” dreptunghiulare de teracotă cuprinzând câte trei flori mari (cu câte zece 
petale), asemeni celor de pe fațada de vest.

Coloanele de la etajul rezalitului, deși au aceleași proporții cu cele de pe fațada de 
vest, sunt mult mai puțin realizate artistic. Deasupra capitelurilor hibride se înalță 
antablamentul, cu exprimarea clară a tuturor părților componente: arhitrava, friza 
și cornișa. La un asemenea rezalit, deasupra intrării, ar fi fost de așteptat să aflăm un 
fronton, specific monumentelor neoclasice. Nu este exclus ca frontonul să fi existat, într-o 
fază a evoluției monumentului și să fi fost eliminat mai târziu, pentru ca rezalitul de pe 
fațada de est să poată fi inclus sub actualul acoperiș, de formă simplă („în patru ape”). 

Fațada de vest. Aceasta este partea cea mai expusă privirii trecătorilor, fiind situată 
de-a lungul străzii Zmeu, foarte aproape de trotuarul pietonal, fără distanța oferită de 
cadrul unei grădini private. Parterul, ce se ridică deasupra unui soclu discret, este tratat 
cu sobrietate, fără decorațiuni speciale. Cele două niveluri ale clădirii sunt separate prin 
obișnuitul brâu profilat. 

Faţada de vest 
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Casa Burchi Zmeu Redivivus

Fațada de nord (dinspre clădirea „Nicolae Leon” a Universității de Medicină și 
Farmacie din Iași). 

Parterul are, deasupra unui soclu modest, opt ferestre rectangulare, de mari dimensiuni. 
Ferestrele de la parter sunt separate de pilaștri decorați cu bosaje de zidărie (în număr de 
nouă). Unii dintre aceștia lipsesc astăzi și ar trebui completați. Există ferestre obturate, în 
mod neinspirat, și chiar o ușă deschisă în cadrul unei vechi ferestre, care ar trebui anulată.  



21

„Ioan Neculce” – Buletinul Muzeului Municipal 
(1921-1934).  

Un „corpus” al documentelor ieşene

Ina Chirilă

Efervescența culturală, spiritul asociativ, realizarea unității naționale, reformele 
politice și sociale, adoptarea unui anumit tip de discurs istoric și integrarea acestuia 
în diverse domenii de cercetare au constituit la începutul perioadei interbelice mediul 
prielnic necesar implementării unor noi strategii de promovare a interesului național 
prin cultivarea conștiinței istorice. În acest context, înființarea de către Primăria Iași, la 
inițiativa particulară a unor publiciști, profesori din învățământul secundar și funcționari ai 
administrației locale, a unui așezământ intitulat Societatea culturală, istorico-arheologică 
„Muzeul orașului Iași” și proiectarea celor trei structuri ale sale: Muzeul Municipal, 
Biblioteca Municipală, revista „Ioan Neculce”. Buletinul Muzeului Municipal și Şcoala 
de paleografie și epigrafie  reprezintă poate cele mai originale și îndrăznețe formule 
de valorificare a patrimoniului istoric local, de educare și de stimulare a preocupărilor 
istoriografice. 

Sufletul Societății ieșene a fost considerat Buletinul „Ioan Neculce”. Dacă la București 
existau, din 1914, un „Buletin de l` Institut pour l` étude de l` Europe sud-orientale” 
(devenit din 1924, „Revue historique de sud-est européen”) și o „Revistă istorică” (din 
1915), ambele conduse de N. Iorga, alături de alte publicații editate sub egida Academiei 
Române, iar la Cluj apărea în anul 1921 „Anuarul Institutului de Istorie Națională”, Iașul 
nu oferise istoricilor decât „Arhiva” Societății Ştiințifice și Literare și revista istorică 
„Teodor Codrescu”, ambele întrerupte însă odată cu intrarea României în Primul Război 
Mondial. Așadar, lipsa unei publicații istorice se resimțea tot mai pregnant.

Unele aspecte privind structura, conducerea, patrimoniul și localul Societății au fost 
reconstituite în anii din urmă în cuprinsul unui studiu1, precum și într-un subcapitol 
al unei teze de doctorat2. Textul de față reia, într-o formă mult adăugită, prezentarea 
publicației interbelice, analizând contextul istoriografic al perioadei, scopul și obiectivele 
stabilite de fondatori. Demersul nostru capătă o justificare în condițiile în care astăzi 

1.  Ina Chirilă, Societatea culturală, istorico-arheologică „Muzeul oraşului Iaşi”. Destinul unei instituţii uitate, în „Ioan Ne-
culce”, Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei (serie nouă), Iaşi, XVI-XVIII, 2010-2012, p. 177-208.

2.  Eadem, Gh. Ghibănescu – cercetător al istoriei Moldovei medievale, teză de doctorat  coordonată de Ştefan S. Gorovei, 2018. 
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revista,  reînviată în 1995 sub egida Complexului Muzeal „Moldova” și reluată acum 
de Muzeul Municipal „Regina Maria”,  își propune o primenire în acord cu tradiția și 
cerințele actuale. 

Potrivit statutelor, revista s-a tipărit sub patronajul Societății „Muzeul Municipal”, 
având drept obiectiv publicarea de studii și documente istorico-arheologice . Denumirea 
fusese atribuită  de „dragul de a o lega de cel mai mare cronicar moldovean, dar 
moldovean curat în cuget și simțire, cronicarul care ne-a dat legendele frumoase despre 
Ştefan și urmașii săi”3. Credem că alegerea numelui lui Ion Neculce, oarecum subiectivă, 
se datorează nu doar operei lăsate de cărturar, ci și originii sale certe, fiind născut într-un 
sat din județul Iași4� 

Deși Gheorghe Ghibănescu a fost numit director al Buletinului, în primii ani s-au 
ocupat de editare toți membrii comitetului Societății, anume Sever Zotta, N.A. Bogdan, 
Mihai Costăchescu, A.D. Atanasiu, fiecare dintre ei având experiența redactării unei 
reviste proprii5 sau făceau parte din comitetele de redacție ale altor publicații. Acum „în 
vremurile nouă, care au frământat întreg sufletul românesc și a iscodit infinite energii și 
voinți”, animați de crezul popular că „mult pot face puținii buni împreună”, au ales să 
experimenteze tipărirea unui singure reviste, care să le adune și valorifice preocupările 
științifice.

Mai mult, revista venea să compenseze locul lăsat gol de revista Societății „Arhiva”, 
care, deși încă din 1908 devenise o revistă de istorie, în sens larg, cu preocupări privitoare 
la disciplinele auxiliare: etnografie, diplomatică, genealogie, și-a întrerupt apariția 
la începutul războiului, ultimul director al revistei fiind nimeni altul decât Gheorghe 
Ghibănescu. Se statua că Buletinul putea cuprinde până la 500 de pagini anual, urmând 
să publice, în primul rând, acte de proprietate referitoare la Iași, inscripții de pe clopote, 
acte ale bisericilor din Iași, precum și imagini fotografice ale lespezilor funerare, fotocopii, 
planșe, hărți6. Așadar, în jurul Muzeului se constituise o campanie de adunare, cercetare 
și editare a diferitor izvoare istorice, Societatea atribuindu-și prerogativele unui „institut” 
de cercetare, animat de pasiunea pentru cercetarea și valorificarea documentelor.

Cu o popularitate restrânsă la semnalarea individuală a activității istoriografice a fiecărui 
membru, din exterior, Societatea reflecta imaginea unei grupări elitiste de salon, în care 
accentul era pus preponderent pe administrarea și valorificarea fondului patrimonial. 
Istorici și arhiviști deopotrivă, editorii buletinului, la fel ca în zilele noastre, erau convinși 
că menirea unui instituții cu valențe științifice și cultural-educative trebuia să transcendă 
limita impusă de necesitatea tezaurizării pieselor patrimoniale adunate, păstrate în bune 
condiții și sistematic catalogate. Instituții precum Muzeul sau Arhivele nu trebuiau să fie 
instituții „moarte”. Personalul avea „obligațiunea morală de a contribui cu informațiile 
sale la cunoașterea, lămurirea și deslegarea problemelor istoriei naționale”7. Salvarea 

3.  „Ioan Neculce” Buletinul Muzeului Municipal (în continuare: IN), fascicola 1(1921), p. IV.
4.  Sat Prigorenii, azi Ion Neculce, situat în apropiere de Târgul Frumos.
5.  N.A. Bogdan, „Lupta pentru viaţă”, Revistă sociologică şi literară, (1903-1905); Sever Zotta, „Arhiva Genealogică” 

(1912-1913); A. D. Atanasiu, „Arta Românească” (1913-1914); Gheorghe Ghibănescu, „T. Codrescu”, Revistă istorică 
(oct. 1915-oct. 1916; 1933-1936). 

6.  IN, fascicola 1 (1921), p. 160. 
7.  Constantin Moisil, Un program de muncă, în „Revista Arhivelor”, I (1924), nr.1, p.1-2. Vezi mai multe la Paul E. Mi-

chelson „Un program de muncă”: Constantin Moisil and Founding of „Revista Arhivelor”, 1923-1926, www.arhivelenationale.
rorevista>revista. Observaţii similare se pot constata la Nicolae Iorga, Despre adunarea şi tipărirea isvoarelor relative la Istoria 
Românilor. Rolul şi misiunea Academiei Române, în Prinos lui D. A. Sturdza, Bucureşti, 1903; Ioan Bogdan, Istoriografia română 
şi problemele ei actuale, Bucureşti, 1903, Constantin Giurescu, Considerații asupra istoriografiei româneşti în ultimii douăzeci de 
ani, în „Revista Istorică”, 12 (1926), p. 137-185. 
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„Ioan Neculce” – Buletinul Muzeului Municipal (1921-1934). Un „corpus” al documentelor ieşene 

mărturiilor istorice însemna nu doar colecționarea, conservarea pe rafturile Muzeului 
sau Arhivelor, ci și valorificarea lor prin expunere sau editarea tematică în acord cu 
disciplinele auxiliare ale istoriei: genealogia, numismatica, folclorul, epigrafia, domenii 
explorate de școala istoriografică pozitivistă etc. Prin urmare, activitatea administrativă a 
membrilor Societății era dublată de o preocupare eminamente științifică. 

Prin Buletinul „Ioan Neculce”, izvoarele adunate în Muzeu și Arhive puteau „să 
vorbească”, prin cercetătorii lor, în avantajul istoriei locale și generale, anticipând nu cu 
foarte mult timp apariția „Revistei Arhivelor”, la care membrii fondatori ai Muzeului 
au ales să colaboreze8 încă de la primele numere apărute la începutul anului 19249� 
Deși paginile revistei erau deschise colaboratorilor din afara Societății, accesul la 
piesele muzeale și arhivistice pentru valorificarea lor științifică era rezervat membrilor 
comitetului director, care alegeau să difuzeze informațiile în numele lor propriu și în alte 
reviste de prestigiu10� 

Publicația era instrumentul prin care se valoriza trecutul fostei capitale a Moldovei. 
Adepți ai istoriei pozitiviste, dominantă în mediul cultural ieșean, în anii 1880-189011 și 
în acord cu moda scrierilor monografice, pentru membrii Societății, publicarea studiilor, 
dar, mai cu seamă, redarea in extenso a ineditului material istorico-arheologic despre Iași 
reprezenta cea mai bună variantă prin care se putea realiza, finalmente, o istorie completă 
a orașului. Concepția privind metodologia întocmirii unei asemenea monografii pentru 
orașul Iași a fost clar expusă de Gheorghe Ghibănescu în recenzia privitoare la monografia 
orașului Botoșani, scrisă de Artur Gorovei. Redăm întocmai fragmentul care este cât se 
poate de relevant: „noi, cei din jurul lui „Ioan Neculce”, am înțeles că e bine a da întâi 
materialul diplomatic intern, zapise, ispisoace de vânzări de case, pentru a face apoi din 
ele sinteza târgului Iași. Dintr-o serie de documente interne ce privesc casele, ulițele, 
oamenii, noi vom putea ști ceva mai mult și mai precis despre Iașii vechi, decât așa, după 
câteva biserici și amintiri de călători”12. Practic, Societatea Muzeului Municipal relua un 
proiect mai vechi asumat în mod colectiv, ca deziderat al unor societăți particulare, sau 
individual, la propunerea administrației locale13�

8.  Propunerea de colaborarea a venit din partea directorului Arhivelor Statului, Constantin Moisil, fiind comunicată 
membrilor prin Sever  Zotta, în şedinţa din 19 noiembrie 1923, cf. IN, fascicola 4 (1924), p. 284.  

9.  N.A. Bogdan, Pamflete politice împotriva lui Mihail Gr. Sturdza-vodă, în „Revista Arhivelor”, I (1924-1926), nr. 1, p. 
31-38. Sever Zotta, Despre Neamul Cantemireştilor, loco cit., p. 61-72; continuarea în „Revista Arhivelor”, I, (1924-1926), nr. 
3, p. 316-327; Gh. Ghibănescu, Din documentele moşiei Urdeşti, loco cit., nr. 1, p. 117-120; M. Costăchescu, Trei urice vechi 
moldoveneşti, loco cit., p. 121-124; Alexandru Băleanu, O scrisoare din anul 1853 a profesorului Nifon Bălăşescu către Grigore 
Ghica, Domnul Moldovei, loco cit., p. 105-108. 

10.  N.A. Bogdan, Un testament ca nu multe altele, în „Arhiva”, vol. XXVIII, anul 1921, p. 83-85 (se relatează despre un 
testament scris pe o placă ovală de argint, găsită în sertarele Primăriei și predată Muzeului Municipal. Se redă textul: „ 
Iracliea Dobranici, din 1848, pentru nepoții ei, Elena și Constantin). 

11.  C. I., recenzie la Prof. Dr. N. Leon, Amintiri, „Viața Românească”, Iași, 1922, în „Viața Românească”, anul XIV, 
1922, septembrie nr. 9, p. 451. 

12.  Gh.Ghibănescu, Artur Gorovei, Monografia orașului Botoșani, 1927, în Recenzii, IN, fascicola 6 (1926-1927), p. 410. 
13.  Cel dintâi plan al Monografiei orașului Iași fusese dezbătut în cadrul ședinței, din 13 mai 1894, a Societății Şti-

ințifice și Literare „Arhiva”, la care participaseră Gheorghe Ghibănescu, A.D. Atanasiu, A.D. Xenopol, V.C. Buțureanu, 
Dr. N. Leon, A.C. Cuza, I. Tanoviceanu, N. Beldiceanu, T.T. Burada, Gr.C. Buțureanu, V.I. Atanasiu ș. a. Fiecare dintre 
aceștia planificaseră să elaboreze câte un capitol sau secțiune din textul lucrării (N.A. Bogdan, Orașul Iași…, 1913, p. 
496). Peste ani, s-a constatat că, din toți, doar Gheorghe Ghibănescu publicase câteva extrase din Letopisețe, în foile-
toanele „Evenimentului” și articolul Originile Iașilor, studiu istoric (extras din „Arhiva”), Iași, 1904. În același an, N.A. 
Bogdan a publicat la propunerea primarului Iașului, Constantin B. Pennescu, cea dintâi monografie intitulată  Orașul 
Iași, odinioară și astăzi, pe care o va reedita după aproape 10 ani de cercetare solitară. Dar, după cum recunoștea chiar 
autorul, nici această ediție nu răspundea exigențelor, astfel că, alături de noii săi colegi, și-a propus să reediteze volu-
mul, iar Buletinul trebuia să reprezinte o primă etapă în acest demers. Însă cu toate eforturile depuse, proiectele unei 
lucrări monografice monumentale nu au mai fost realizate. Dintre lucrările monografice recente se disting cele alcătuite 
de Dan Bădărău, Ioan Caproșu, Iașii vechilor zidiri până la 1821, 1973, Ed. a II-a, revăzută, Iași, Ed. Demiurg, 2007 și 
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La propunerea lui Gheorghe Ghibănescu14, Buletinul a publicat studii și izvoare cu 
referință la locuri, lucruri și așezăminte vechi și apoi la individualități care au ilustrat viața 
Iașilor „cu puternica lor personalitate”, păstrând, astfel, în linii mari, tematica adoptată în 
revista proprie15. Cele nouă fascicole (ultima în două părți), tipărite între anii 1921-1934, 
reprezintă, fiecare, volume propriu-zise de documente, rămase până astăzi de referință. 
Diversitatea categoriilor, aria cronologică și tematică a surselor documentare publicate 
obligă pe cercetători, de aproape o sută de ani să recurgă la această indispensabilă 
sursă de informații. Editorii volumelor selectau cu interes actele de proprietate urbană, 
textele inscripțiilor culese de la biserici, de pe icoane, veșminte, obiecte de cult, clopote 
și morminte, notițele de prin cărți, știrile despre Iași din cronicari și călători străini, 
referințele despre biserici, bresle, categorii sociale etc. Fiecare fascicolă este structurată în 
șase sau nouă capitole. Prima este rezervată studiilor, a doua editării de documente, cu 
trei secțiuni: locuri, lucruri și persoane. Urmează manuscrisele, inscripțiile și notițele de 
pe cărțile bisericești, mărturiile despre Iași în cronicari și călători străini, recenziile cărților 
și revistelor importante din țară. Așadar, constatăm că prin Buletin editorii au stabilit 
câteva direcții de cercetare: valorificarea documentelor statistice, a izvoarelor narative 
(cronici românești și străine), mărturiilor călătorilor străini, editarea documentelor și 
a inscripțiilor și a însemnărilor de pe cărți, direcții care vor fi reluate și continuate de 
generațiile viitoare.

Fără a declara concurență Muzeului de Antichități și publicației sale de mai târziu16, 
membrii Societății Muzeului orașului Iași își etalau preocupările arheologice, publicând 
în paginile Buletinului rezultatele săpăturilor efectuate în oraș. Exemple în acest sens sunt 
articolul lui N.A. Bogdan, în care publica integral procesul-verbal al săpăturilor făcute în 
interiorul Bisericii Bărboi, unde fusese descoperit mormântul lui Ioniță Sturza Vodă17, și 
un studiu al numismatului bănățean Valentin Bude18� 

Cu excepția fascicolei 9, toate numerele cuprind un capitol în care este prezentată partea 
administrativă, cu toate lucrările comitetului, dezbaterile, procesele-verbale întocmite și 
comunicările membrilor. Începând cu fascicola 3, a fost introdus un capitol numit Varia 

Istoria orașului Iași, volumul I, autori: C. Cihodaru, V. Cristian, M. Dinu, V. Neamțu, M. Petrescu-Dâmbovița, Gh. 
Platon, D. Rusu, M. Timofte, redactori responsabili Constantin Cihodaru, și Gheorghe Platon, Iași, Ed. Junimea, 1980; 
Iași. Monografie, elaborată de Ion Şandru, C. Mihăilescu, V. Băcăuanu, ș.a., Iași, 1987, 312 p.; Al. Andronic, Iașii până 
la mijlocul secolului al XVII, geneză și evoluție; Iași, Ed. Junimea, 1986, 143 p. Şi totuși, în percepția publică ieșeană, 
sinteza lui N.A. Bogdan a rămas lucrarea de referință. Acesta din urmă a încercat să întocmească o a treia ediție, în care 
urmau să fie incluse noi capitole: Junimea, Iașul în 1916- 1918 (Iașul leagăn al unirii neamului românesc), Descrierea 
Iașului în versuri și proză etc. Manuscrisele acestor capitole au fost împărțite și predate de soția sa Arhivelor din Iași 
și Bibliotecii „M. Eminescu”, în așteptarea cercetătorilor capabili să îi îndeplinească visul. În 1944, la propunerea lui 
Ath. D. Gheorghiu, librar – editor și proprietar al editurii „Cartea Moldovei”, aceasta a propus primarului Constantin 
Ifrim remunerarea unui grup de cercetători format din Adrian Pascu, Grigore Scorpan, Rudolf Suțu, Constantin Turcu, 
Gheorghe Ungureanu, Camil Vasiliu, pentru redactarea celei de a treia ediții a monografiei lui N. A. Bogdan. Librarul 
se angaja să suporte cheltuielile de tipar. Administrația municipală a acceptat cu entuziasm propunerea, cercetarea a 
început întreg materialul de documente și clișee fiind oferit de văduva lui N.A. Bogdan comisiei, care a reușit doar 
să întocmească structura lucrării. Rezumatul celor 12 capitole a fost dat publicității cu scopul obținerii de subscripții. 
Apelul semnat de Ath. Gheorghiu, în N.A. Bogdan, Orașul Iași, Ediția a III-a, revăzută și adăugită de Pascu Adrian, 
Scorpan Grigore, Suțu Rudolf, Turcu Constantin, Ungureanu Gheorghe, Vasiliu Camil, Iași, Ed. „Cartea Moldovei” 
Ath.D. Gheorghiu, 1944, două file de început nenumerotate. Din motive necunoscute, proiectul a fost întrerupt. Singura 
realizare a librarului a fost tipărirea unui album cu imagini ale monumentelor din oraș. 

14.   IN, Prefaţa, fascicola 1 (1921), p. 1.
15.  Vezi, pentru comparație, „Teodor Codrescu”, anul I, nr. 3, 1915, nr. 1 (cu următoarele secțiuni: Documente slavo-

române; Inscripții, Manuscripte, Spițe de neam, Recenzii, Bibliografie).
16.  „Arta și Arheologia”, editată de Orest Tafrali între anii 1927-1938. 
17.  IN, fascicola 3 (1923). p. 213-214
18.   Un mic tezaur de monede, găsit în Tătăraşi, Iaşi, în IN, fascicola 3 (1923), p. 234-235. 
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în care erau publicate documentele ce depășeau aria tematică enunțată inițial. Simpla 
parcurgere a cuprinsului fiecărui fascicol oferă măsura efortului depus de-a lungul 
existenței publicației de către fiecare membru și colaborator în parte, precum și imaginea 
formării, organizării, maturizării, dar și a destrămării acestei Societăți.

Editorii constanți ai Buletinului au fost istoricii, profesori, majoritatea din învățământul 
secundar, Teodor T. Burada, Alexandru Băleanu, Gheorghe Ghibănescu, Sever Zotta și 
Mihai Costăchescu, și, desigur, N.A. Bogdan. Pe lângă persoanele cu notorietate, revista 
Muzeului a promovat pe viitorii arhiviști, precum Mihai Costăchescu, Ilie Minea, A. 
Brandia, M. Burghelea, Traian Ichim, profesorul Valentin Bude, Gheorghe Ungureanu19� 
Însă cele mai multe texte aparțin directorului, Gheorghe Ghibănescu, de aceea unii 
dintre contemporani i-o atribuiau în exclusivitate. În „clasament”, era urmat de Mihai 
Costăchescu, Sever Zotta și N.A. Bogdan. De fapt, membrii fondatori erau autorii 
permanenți ai studiilor și documentelor editate în revistă, paginile sale nefiind onorate de 
vreun istoric consacrat sau profesor universitar. Nu știm motivul pentru care editorii nu 
și-au asociat printre colaboratorii fideli un profesor de la Universitate. Singura implicare 
notabilă a fost cea a lui Ilie Minea, sosit de curând la Iași, pentru a ocupa catedra de 
Istorie a Românilor, și care va publica în Buletin două studii20. În scurt timp, din motive 
necunoscute, se va retrage, pentru a înființa mai târziu propria revistă de cercetări istorice.

Dincolo de satisfacțiile intelectuale inerente oricărei activități științifice, contribuțiile 
autorilor erau remunerate, însă, adeseori, colaboratorii renunțau la indemnizația ce li 
se cuvenea, banii fiind virați pentru abonamentele la Buletin pe numele lor21. Apariția 
Buletinului se datora subvențiilor acordate de Primărie, Ministerul Cultelor și Artelor22, 
donațiilor, dar și veniturilor realizate din abonamente și vânzări. Printre abonații acestei 
reviste se numărau importante persoane fizice și instituții de învățământ, administrative 
și religioase din oraș și din țară23. În acest scop, membrii comitetului lansau adevărate 
campanii de publicitate. Primul număr al Buletinului a fost tipărit în peste 1.000 de 
exemplare24. De tipărirea, vânzarea și distribuirea publicației s-au ocupat Gheorghe 
Ghibănescu și Traian Ichim25. Apariția revistei a fost posibilă atâta vreme cât existau 
sursele financiare necesare, iar acestea erau adeseori susținute prin relații de colaborare și 
prietenie. Obținerea de subvenții era prima grijă a directorului Buletinului, care valorifica 
orice oportunitate, din postura sa de istoric și om politic26. Liviu Sadoveanu, o rudă a 
celebrului scriitor, era o cunoștință mai veche a profesorului Ghibănescu și a lui A.D. 
Atanasiu. În 1920, împreună cu alții profesori au fondat Cooperativa Corpului Didactic 
din Iași. Așa se explică de ce primele numere ale Buletinului „Ioan Neculce” au fost tipărite 
la Atelierele Grafice „Lumina Moldovei”, instalate în încăperile hotelului „Bejan”, banii 
pentru acest serviciu fiind încasați de reprezentantul ei, Liviu Sadoveanu27. Începând cu 
numărul cinci, Buletinul este tipărit de editura „Vieții Românești”, probabil la intervenția 

19.   IN, fascicola 7 (1928), p. 126-134.
20.  Ilie Minea, Primii pârcălabi moldoveni din Chilia. O interpretare a cronicii lui Ureche, în IN, fascicola 3(1923), p. 

187-188. Idem, O cronică leșească a Moldovei, loco cit., p. 188-192. 
21.  ANI, fond Muzeul Municipal Iași, dosar 4/1921, f. 1, 2; 1/1921, p. 19, dosar 3/1922, f. 100-101.
22.   Ibidem, dosar 3/1924, f. 10.
23.   Ibidem, dosar, 1/1921, f. 13-15.
24.   Ibidem, f. 33.
25.   Ibidem, dosar 1/1927, f. 90-101; 1/1928, f. 59-64; 1/1929, f. 16.
26.  În 1925 a obţinut o subvenţie de 10.000 de lei de la prietenul său, Alexandru Lapedatu, titular la Minister-

ul Cultelor şi Artelor din octombrie 1922 - martie 1926 (Dumitru Ivănescu, Virginia Isac şi Sorin D. Ivănescu, Mihai 
Costăchescu. Corespondenţă, Iaşi, Editura „Junimea”, 2003, p. 110 (în continuare: Mihai Costăchescu. Corespondenţă). 

27.  ANI, fond Muzeul Municipal Iași, 1/1924, f. 18, 22, 29, 32, 34, 47, 48. 
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lui Ghibănescu, care își va publica aici câteva volume din Surete și izvoade. Tipografia 
va oferi serviciile doar pentru patru fascicole, pentru că, după anul 1930, din motive 
multiple, Societatea „Viața Românească” se va muta la București. Problemele editurii, 
complicate și de lipsa banilor datorați de Societatea „Muzeul Municipal”, au impus 
împărțirea fascicolei 9 a Buletinului „Ioan Neculce”, în două părți. Prima parte, în care se 
cuprindeau doar studii, a fost editată în 1931. Cea de-a doua a fost publicată mai târziu, 
în 1934, la intervenția lui Gheorghe Ghibănescu și Mihail I. Kogălniceanu28. Tipărirea 
acestei părți s-a datorat contribuției benevole a „Cercului ieșenilor” din București, al cărui 
președinte era Grigore Trancu-Iași, cerc din care făcea parte și Gheorghe Ghibănescu încă 
de la înființare. 

În 1939, G.T. Kirileanu, fost elev al istoriografului, de la care a prins pasiunea pentru 
folclor, își exprima regretul că „s-a întrerupt o publicație atât de folositoare împreună 
cu Muzeul” și propunea prietenului său Mihai Costăchescu să publice fascicola 10 din 
Buletin, dedicată memoriei lui Ghibănescu, și ultimul număr din „Teodor Codrescu”, 
care să cuprindă toate articolele celui dispărut „îngropate”29 în ziarele „Opinia” 
și „Evenimentul”30. Din păcate, fascicola 10 nu a mai apărut, iar propunerea lui  
G.T. Kirileanu a rămas fără efect, așa cum nu a avut ecou nici propunerea istoricului 
Ştefan Berechet, adresată direct lui Mihai Costăchescu, în 1933, de a fi autorul unui volum 
omagial, potrivit obiceiului „cel nou al lumii apusene” 31� 

Abia în anul 1995 s-a materializat ideea tipăririi unei serii noi a buletinului „Ioan 
Neculce”, de această dată ca publicație a Muzeului de Istorie a Moldovei din cadrul 
Complexului Muzeal „Moldova” din Iași. Fără a oferi prea multe detalii care să explice 
continuitatea, directoarea Rodica Radu, care, din coincidență, își avea originea familială 
în același sat (Gugești) în care se născuse și fostul director al Buletinului justifica preluarea 
titulaturii și a programului ca o „perpetuare peste decenii a unei moșteniri culturale căreia 
actuala instituție muzeală îi datorează, în parte, individualitatea vocației în ansamblul 
instituțiilor culturale ieșene”32� 

Din perspectivă istoriografică, cele nouă volume (ultimul în două părți) reprezintă 
primul corpus al documentelor medievale privitoare la istoria orașului Iași, apărut din 
nevoia cunoașterii temeinice atât a evoluției istorice a celui mai mare și mai important 
oraș moldovenesc, cât și a istoriei medievale a Ţării Moldovei. Buletinul reprezintă 
rezultatul concret al unei ample acțiuni de adunare și organizare tematică a materialului 
documentar răspândit în arhive particulare și publice. Precaritatea organizării 
instituționale și lipsa instrumentarului arhivistic (cataloage, îndrumătoare, inventare) 
și a unei metodologii de editare unitare nu i-au descurajat pe Gheoghe Ghibănescu,  
N.A. Bogdan, Mihai Costăchescu, Sever Zotta, A. Băleanu și Traian Ichim în tentativa lor 
de a întocmi o operă documentară ce viza exhaustivul. Realitate sesizată de către istoricii 
Ioan Caproșu și Petronel Zahariuc33, care au reluat metodic și în condiții favorabile 
procesul editării documentelor privitoare la istoria orașului Iași, reușind să publice, 
deloc surprinzător, tot sub egida Primăriei Iași, alte 10 volume de documente, întregind, 

28.  Mihai Costăchescu. Corespondență, p. 285.
29.   Ibidem�
30.  Ziare din Iași la care a colaborat Gh. Ghibănescu.
31.  Ştefan Berechet, Recunoștință, în „Vremea școlii”, anul IV, nr. 5, mai 1933, Iași, 1934, p. 148. 
32.  Rodica Radu, [Prefața], „Ioan Neculce”, Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei (serie nouă), anul I, 1995, Iași, 

1995, p. III.
33.   Documente privitoare la Istoria oraşului Iaşi, vol. I, Acte interne (1408-1660), editate de Ioan Caproşu şi Peronel Za-

hariuc, Editura „Dosoftei”, Iaşi, 1999, Introducere semnată de Ioan Caproşu, p. V. 
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astfel, efortul predecesorilor în domeniu. Revista „Ioan Neculce” a fost cea mai longevivă 
și mai importantă operă a Societății „Muzeul orașului Iași”, marcând în istoriografia 
ieșeană debutul unor direcții de editare și organizare tematică a materialului documentar 
inedit. În epocă, realizările istoriografice ale Buletinului au fost, din motive diferite, doar 
ocazional și nuanțat remarcate, dovedindu-și însă valoarea în timp.
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Despre o casă de pe Ulița Mare a Iaşilor şi despre 
o poveste cu drepturile femeii din Moldova  

(prima jumătate a secolului al XVIII-lea)

Petronel Zahariuc

Începând din domnia lui Vasile Lupu, Ulița Mare a Iașilor (astăzi, Strada Ştefan cel 
Mare și Sfânt) va deveni principala stradă din capitala Moldovei. Istoria ei a fost scrisă 
în mare parte, pentru că a derivat din istoriile bisericilor și caselor, care mai sunt și care 
au fost de o parte și de alta a străzii. Cu toate acestea, așa cum se întâmplă în cercetarea 
istorică, descoperirea unor noi dovezi, în arhive sau în pământ, îmbogățește mereu 
cunoștințele noastre despre viața de pe Ulița Mare în diferite momente din rostogolirea 
timpului. Așa stau lucrurile cu o casă sau mai bine-zis un grup de case, pivnițe și dughene, 
situate undeva peste drum de biserica catolică, între Ulița Mare și Ulița Strâmbă, din a 
căror viață câteva fragmente răsar dintr-o condică scrisă de Constandin Leondari sulger, 
cândva la cumpăna dintre veacurile al XVIII-lea și al XIX-lea. Condica cuprinde copiile a 
18 documente, din intervalul 1670 – 1761, și a fost probabil cumpărată de Grigore Crețu 
de la Ioan Nădejde1, după care a fost achiziționată în 1901, cu 100 de lei (însemnare pe 
coperta a doua), de Biblioteca Academiei Române, care a așezat-o în colecția Documente 
istorice. Dintre cele 18 documente, patru au fost publicate, însă după original, de Gheorghe 
Ghibănescu (12 iulie 16702, 1 iunie 16713, 20 septembrie 1703 și 29 februarie 1720), iar unul 
a fost doar menționat (1 decembrie 1703), astfel că, pe cele publicate am ales să nu le 
republic în acest grupaj.

Cele trei documente publicate au o mare importanță, nu numai din perspectiva 
„dosarului” caselor aduse în discuție, ci și prin informațiile de istorie generală pe care le 
conțin. Cel dintâi document din condică, cel din 12 iulie 1670, este o mărturie a marilor 
boieri, în care se arată stăpânii locului de pe Ulița Mare, începând din primele decenii ale 

1.  BAR, Documente istorice, CMXXVI/1 (Anexa 1).
2.  Gheorghe Ghibănescu, Surete şi izvoade, Iași, 1908, IV, p. 203-205, nr. CXCIII (din acta Rozanes, „azi A. Teodorea-

nu, Iași, strada Primăriei, colț cu strada căp. Păun”); Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, II, Iași, 2000, p. 294-295, 
nr. 319 (text după ediția Gheorghe Ghibănescu).

3.  Gheorghe Ghibănescu, op� cit., IV, p. 211-213, nr. CXCVII (cu un comentariu); Documente privitoare la istoria oraşului 
Iaşi, II, p. 325-326, nr. 352 (text după ediția Gheorghe Ghibănescu); N. Iorga, Studii şi documente (Basarabia noastră. Scrisă 
după 100 de ani de la răpirea ei de către ruşi), XXIV, Vălenii de Munte, 1912, p. 68 (comentariu după Gheorghe Ghibănescu, 
însă în loc de Iași, N. Iorga a scris: „Galați”); Paul Păltănea, Istoria oraşului Galați de la origini până la 1918, I, ediția a 
doua, p. 102. 
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secolului al XVII-lea. Şi iată ce spune mărturia boierească: „Scriem și dăm știre pentru 
niște pivniță și cu loc cu tot pe Ulița Mare, unde au șezut Gheorghii hatmanul, fratele 
lui Vasilie vodă, care loc și cu pivniță iaste danie lui Pană păharnicul de Covurlui de la 
doamna Marghita, pentru a lui slujbă dreaptă ce i-au slujit. Iar dacă au stătut Vasile vodă 
la domnie ș-au făcut casă Gheorghie hatmanul pe acel loc, iar când au fost aproape de 
priminiala lui Vasile vodă au chemat Gheorghie hatmanul pre Pană paharnicul, într-un 
Post Mare, ca să facă tocmală și să-i facă plată pentru pivniță și pentru loc. Şi au luat 
Gheorghie hatmanul zapisul acel de danie de la doamna Marghita de la Pană păharnicul 
și i-au pus zi să vie după Paști ca să-i plătească ocina. Apoi, până în Paști, s-au rădicat 
Gheorghie Ştefan pre Vasilie vodă și i-au scos pre toți din țară. Atunce, au pierit și zapisul 
acel de danie de la doamna Marghita la Gheorghie hatmanul, și plată nu i-au făcut”.

Răsturnarea lui Vasile Lupu este un eveniment destul de bine cunoscut, iar încercarea 
fratelui domnului, Gheorghe hatmanul, de a scăpa de unul dintre multele abuzuri de 
putere, arată disperarea grupului din jurul domnului, care căuta să se împace cu răsculații, 
neavând însă succes. Despre victima abuzului, Pană paharnicul de Covurlui, nu se știu 
prea multe lucruri. Cât știm, puțin, a fost adunat de Paul Păltănea, într-o mică biografie 
cuprinsă în istoria Galaților4, în care acest document este una dintre piesele importante. 
Înainte de paharnicul Pană, locul din Iași a aparținut doamnei Marghita, soția lui Simion 
Movilă, fiica lui Gavrilaș Hâra și a Marincăi (fiica vistiernicului Stroici). Mai puțin probabil 
ca locul să fi fost domnesc sau să fi aparținut familiei Movilă. Paharnicul Pană a murit la 
puțină vreme după plecarea din domnie a lui Vasile Lupu, lăsând cu limbă de moarte un 
testament în care a povestit despre silnicia și despre înțelegerea nefinalizată cu hatmanul 
Gheorghe Coci. 

Pentru că, o vreme, fiul lui Pană, Andronachi, nu a avut mijloacele să se lupte pentru 
moștenirea tatălui său, deși în domnia lui Istratie Dabija a ajuns pârcălab de Covurlui5, 
în prima domnie a lui Gheorghe Duca (1665-1666), ginerii hatmanului Gheorghe Coci, 
vistiernicul Ursachi și comisul Alexandru Draco, au obținut de la domn, vechi prieten al 
răposatului lor socru, confirmarea stăpânirii peste locul din Iași, iar vistiernicul Ursachi 
s-a și așezat cu traiul în aceste case. Însă, peste câțiva ani, în cea de-a doua domnie a lui 
Gheorghe Duca, pârcălabul Andronachi, adunând ceva putere și mai multă influență, 
s-a judecat cu stăpânii locului, reușind să obțină moștenirea tatălui lui, pe care a scos-o 
repede la vânzare, iar cumpărătorul a fost tocmai marele vornic Miron Costin, pentru că 
„giupâneasa dumisali iaste rudă mai aproape, nepoată de hiiu, doamnei Marghita”. Peste 
un an, Miron Costin a vândut și el proprietatea din Iași, marelui vistiernic Gheorghe 
Ursachi, pentru o veche datorie, însă și pentru faptul că ginerele hatmanului Gheorghe 
Coci, cât a trăit în aceste case, „le-au îngrădit cu zaplazi și le-au tocmit, făcându-le din 
stricate bune, cu câtăva cheltuială, ceea ce să cuviniia a i să întoarce”. 

În vecinătatea acestui loc s-a aflat un altul, care în toamna anului 1703 a fost dăruit 
de beizadeaua Ştefan, fiul lui Grigore vodă Ghica și al Mariei, fiica lui Matei Sturza, 
verișoarei sale, Nastasia, soția comisului Manolachi Hrisoverghi și fiica lui Chiriac Sturza 
și a Mariei Isar. Documentul de danie a fost scris la Ţarigrad (Istanbul), fiind al treilea 
document, dintre cele publicate de Gheorghe Ghibănescu. Dania a fost întărită de Mihai 

4.  Paharnicul Pană a stăpânit părți din satele Zărnești și Oteci, din ținutul Covurlui, și a participat la diferite hotăr-
nicii de moșii din zonă, în vremea domniei lui Vasilie Lupu (Paul Păltănea, op. cit., p. 17, 102-104). 

5.  Ibidem, p. 108-110. La 28 februarie 1680, Constantin Cantemir cumpără satul Zărnești de la Andronache Pană 
pârcălab (ibidem, p. 136; ANB, Achiziții Noi, MMCMV/6, nr. 33).
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vodă Racoviță, la 1 decembrie 17036� 
Apoi, cel de-al patrulea document din condică, din 29 februarie 1720, care a fost editat 

de Gheorghe Ghibănescu, însă după original, ne întoarce la casele vistiernicului Ursachi, 
care au fost pierdute de fiul său, Dumitrașco Ursachi mare stolnic, în urma unei afaceri 
vamale încheiate cu un prejudiciu adus asociatului său, Grigorașco Bozagiul mare vameș7� 
Datoria a fost stinsă de soția stolnicului Ursachi, Maria, care a trebuit, după lungi judecăți, 
să-i dea vameșului o seamă de moșii și curțile din Iași de pe Ulița Mare, după hotărârea 
lui Mihai vodă Racoviță. Nici lui Grigorașco Bozagiul curțile nu i-au fost de trebuință, 
astfel că le-a vândut repede lui Iordache Cantacuzino (Deleanu) mare vistiernic, vărul lui 
Mihai Racoviță, cu 500 de lei, „însă pre giumătate de casă cu loc cu tot i-am dat dumisale 
danie, pentru un bine ce mi-au făcut dumnealui de au stătut pentru mine de mi-au scos 
niște bani cu mijlocul dumisale de la măria sa, Mihai vodă, care am fost cheltuit de la 
mine, luați cu datoriie în trebile domnești, iară giumătate de bani, 250 lei bătuți, mi-au dat 
dumnealui visternicul bani gata în mânule mele pre giumătate de curți, cu loc cu tot”8�

Următoarele două documente din condică sunt mai lămuritoare pentru lupta dusă de 
Maria Ursăchioaia stolniceasa pentru a nu-și pierde averea9� În urma acestui zbucium și 
a noianului de judecăți, în cuprinsul lor s-a strecurat și povestea, amintită în titlu, despre 
dreptul femeii la moștenire în Moldova: „nu încap fetile boerilor la curțile din Iași, fără 
cât rămân curțile din Iași în sama a ficiori de boeri să le moștiniască, precum este obiceiul 
din bătrâni și precum am apucat”. Această afirmație, care a reieșit în urma discuțiilor 
dintre domn, ierarhi ai Bisericii și mari boieri, ascunde ceva adevăr, însă este greu de spus 
cât anume. După cum se știe din nenumărate documente și studii de istorie ale vechiului 
drept românesc, femeile din Moldova, spre deosebire de cele din Ţara Românească10, 
aveau vocație succesorală și pentru averea imobiliară a părinților, indiferent din ce se 
compunea ea (sate, locuri de casă și dughene în orașe, vii etc.), deși din testamentele și 
foile de zestre păstrate se poate observa o oarecare înclinație a părinților spre a acorda 
fetelor mai mult și mai multe din averea mișcătoare, decât din cea nemișcătoare11� 

Această excepție invocată de judecători, privitoare la curțile din Iași, care potrivit 
obiceiului din bătrâni și experienței lor de viață ar mai fi fost pusă în practică și cu alte 
ocazii este foarte greu de descoperit. În diatele sau testamentele din secolul al XVIII-lea se 
observă că și fetele de boieri moșteneau case în Iași, deși, în unele cazuri, se poate ca părinții 
să se fi îngrijit, în aranjarea moștenirii, ca reședința din capitală să cadă în partea băieților, 

6.  Gheorghe Ghibănescu, Documente slavo-române, în „Teodor Codrescu”, VI, nr. 4, 1936, p. 54 (text după original 
și comentariu); Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, III, Iași, 2000, p. 201-202, nr. 233 (text după ediția Gheorghe 
Ghibănescu).

7.  BAR, Documente istorice, CMXXVI/6 (Anexa 2).
8.  Pentru marele stolnic Dumitrașco Ursachi, vezi Nicolae Stoicescu (Dicționar al marilor dregători din Ţara Românească şi 

Moldova, sec. XIV-XVII, București, 1971, p. 454-455), Marcel Lutic, (Neamul Ursachi, în „Arhiva Genealogică”, V <X>, nr. 3-4, 1998, 
p. 61-70) și Mihai-Bogdan Atanasiu (Din lumea cronicarului Ion Neculece. Studiu prosopografic, Iași, 2015, p. 513-516), iar pentru 
Grigore (Grigorașco) Bozagiul mare vameș, efemer chiar mare postelnic, vezi Ion Neculce, care, povestind evenimentele de 
după lupta de la Stănilești, a scris și despre ridicarea în rang de către turci a negustorului grec: „așijderea și pre un grec, anu-
me Bozagiul, ce fusese vameș mare, îl pusese să fie postelnic mare” (Letopisețul Ţării Moldovei <Cronica copiată de Ioasaf Luca>.  
Ediție îngrijită și studiu introductiv de Zamfira și Paul Mihail, Chișinău, 1993, p. 580, p. 204).

9.  Ibidem, CMXXVI/7; Gheorghe Ghibănescu, Documente slavo-române, în „Teodor Codrescu”, VI, nr. 3, 1936, p. 37-38 
(text după original); Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, III, p. 516, nr. 587 (text după ediția Gheorghe Ghibănescu).

10.  Anexele 3 și 4�
11.  Violeta Barbu, Ordo amoris. O istorie a instituției căsătoriei în Ţara Românească în secolul al XVII-lea, București, 2011, p. 

204-258; eadem, De la comunitatea patrimonială la comunitatea de destin: zestrea în Ţara Românească în secolul al XVII-lea, în vo-
lumul De la comunitate la societate. Studii de istoria familiei din Ţara Românească sub Vechiul Regim, autori Violeta Barbu, Flori-
na Manuela Constantin, Constanța Vintilă-Ghițulescu, Andreea-Roxana Iancu, Gheorghe Lazăr, București, 2007, p. 19-93.
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însă acest fapt ar trebui cercetat mai cu atenție. Totuși, în urma unei zorite răvășiri a unor 
colecții de documente, cred că am descoperit un alt caz. Este vorba de un testament din 
aceeași vreme (noiembrie 1720)12 al marelui vistiernic Iordache (Gheorghe) Ruset, prin 
care și-a lăsat casele din Iași în stăpânirea a patru dintre băieții săi (Constantin, Ioniță, 
Andrei și Ştefan), în vreme ce fiicele au fost înzestrate și dăruite cu sate răspândite prin 
toate ținuturile Moldovei. Marele vistiernic Iordache Ruset a mai avut niște case în Iași, 
pe care le cumpărase de la Hrisoscoleu, însă, pentru că acestea nu jucau rol de reședință 
a familiei, le-a dăruit fiicei sale, Safta, soția marelui logofăt Ilie Catargiu, care s-a stins 
repede din viață, iar pentru că socrul nu s-a înțeles cu ginerele, casele au fost luate înapoi 
de marele vistiernic și dăruite unui nepot: „fiului fiicii mele, Catrinii, lui Vasilie”13 (este 
vorba de marele vornic Vasile Costache). 

Un alt caz, oarecum asemănător, poate fi socotit testamentul vornicului de poartă Bejan 
Hudici, care îi lasă fiului său, Antiohie, casele din Iași, două moșii (Pârstești și Dolina, 
în ținutul Hârlău) și câțiva țigani, în vreme ce pe fiica sa, Sanda, o înzestrase cu „două 
rânduri de haine bune, un plug de boi, 6 vaci cu viței și doi țigani”14. Cred că o cercetare 
mai aprofundată a diatelor și foilor de zestre emise de boieri, mai cu seamă de cei mari, 
însă nu numai, ar putea certifica faptul că în secolul al XVIII-lea, atunci când din ce în ce 
mai multe familii boierești își așază curtea în Iași, a existat o preocupare ca reședința din 
capitală să fie lăsată moștenire pe linie masculină, cu scopul de a menține puterea mai 
veche sau mai nouă a neamului prin apropierea de Curtea domnească.

După ce a cumpărat aceste case, jumătate cu bani peșin, jumătate drept răsplată pentru 
o intervenție („mijlocire”) pe lângă Mihai Racoviță ca să-i restituie vânzătorului niște 
bani, „luați cu datorie în trebile domnești”, vistiernicul Iordache Cantacuzino <Deleanu>15 
s-a îngrijit de lărgirea locului caselor, prin achiziționarea unui loc din vecinătate, de la 
Nastasia, soția răposatului Manolachi Hrisoverghi, căreia i-a plătit 70 de lei, cu care 
jupâneasa și-a acoperit niște datorii făcute de fiul ei mai mare, Neculai. Acesta își lăsase 
mama cu datornicii la poartă și cu „fată mare în casă”, fugind în „Ţara Munteniască”16� 
Chiar dacă această cumpărătură arată faptul că vistiernicul Cantacuzino dorea să se așeze 
temeinic cu stăpânirea pe Ulița Mare a Iașilor, în anul care a urmat el nu a avut liniște 
din cauza stolnicesei Maria Urăschioaia, care a tot umblat pe la toate ușile, fie ale puterii 
domnești, fie ale puterii dumnezeiești, tot căutând să găsească o cale spre îndreptarea 

12. George Fotino, Studiu asupra situației femeii în vechiul drept românesc, în Pagini din istoria dreptului românesc. An-
tologie, introducere, note și bibliografie de Gheorghe Cronț și Stanca Fotino, București, 1972, p. 56-72; Istoria dreptului 
românesc, vol. I, responsabil de volum Vladimir Hanga, București, 1980, p. 519-521.

13. Vezi, spre exemplu, foile de zestre publicate de L. T. Boga, Documente basarabene, I (Foi de zestre), Chișinău, 1928, 64 p.
14.  Radu Rosetti, Familia Rosetti. Coborâtorii moldoveni ai lui Lascaris Rousaitos, I, București, 1938, p. 38, 41 (scurt rezu-

mat după copia din arhiva familiei Rosetti de la Solești; Ioan Rosetti, Iordache Ruset, în „Revista Istorică Română”, VII, 
nr. 1-2, 1937), p. 322 (mențiune, după aceeași copie). Această copie, ajunsă în colecția Documente Istorice a Bibliotecii 
Academiei Române (CCXXIV/93), sau alta, a fost publicată și comentată de Elena Bedreag, („La vrerea mea este să-i dau 
au ba dintr-ale mele lucruri”. Diata marelui vornic Iordache Ruset, în Mihai Dim. Sturdza la 80 de ani. Omagiu, vol. editat 
de Mircea Ciubotaru și Lucian-Valeriu Lefter, Iași, 2014, p. 571-586). O altă variantă a diatei, în limba greacă (DANIC, 
Achiziții Noi, CLXXXVII/1), cu data de an: 1708, greșită după părerea mea, a fost publicată în Catalogul documentelor 
moldoveneşti din Direcția Arhivelor Centrale, V, vol. întocmit de Veronica Vasilescu și Doina Duca-Tinculescu, București, 
1974, p. 218-219, nr. 819 (rezumat dezvoltat; în continuare voi cita: CDM). Elena Bedreag nu a folosit această ediție a 
actului datat 1708, considerând actul inedit, ci un rezumat oferit de Lidia Cotovanu, pe care, însă, nu l-a publicat. Din 
comparația rezumatului diatei din CDM cu textul românesc publicat de Elena Bedreag reiese că avem de-a face cu 
același document (varianta grecească nu are doar partea de la sfârșit sau, fapt mai puțin probabil, nu a fost rezumată 
de editori), a cărui dată corectă de an este 1720, dacă o judecăm și în legătură cu biografia vistiernicului și vornicului 
Iordache Ruset (Nicolae Stoicescu, op� cit., p. 436-437).

15.  Elena Bedreag, op� cit., p. 583.
16.  CDM, V, p. 352, nr. 1289.
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„strâmbătății” ce i se făcuse. Până la urmă, vistiernicul Cantacuzino, auzind „blestemele” 
jupânesei și nedorind să se încarce cu ele, a acceptat ca banii pe care-i împrumutase 
Mariei („au făcut pomană și m-au agiutat cu toate cele ce mi-au trebuit”), cu care aceasta 
își procurase cele necesare pentru căsătoria fiicei sale, Catrina, să fie socotiți ca dați în 
contul acelei case. Pomană, pomană, însă pe „izvod”, cu „toate anume scrisă, de câte i-au 
dat stolnicesăi Urschioae agiutor”, care, însumate, s-au ridicat la suma de 260 de lei17�

  Liniștindu-se dinspre partea foștilor stăpâni ai caselor de pe Ulița Mare, vistiernicul 
Cantacuzino s-a preocupat și de deschiderea locului înspre Ulița Strâmbă, astfel că a 
cumpărat de la vistiernicul al doilea Vasile Adam niște case cu locul lor. Locul fusese al 
negustorului Adam, tatăl vistiernicului Vasile și al negustorului Sandu Adam, pe care 
acesta din urmă îl vânduse mitropolitului Ghedeon, care și-a făcut casă acolo. Apoi, 
vistiernicul Adam l-a răscumpărat de la mitropolit, după care, „agiungându-l nevoile”, 
l-a vândut șefului său de la Vistieria domnească, Iordache Cantacuzino�, iar acesta l-a 
schimbat cu un alt subaltern, vistiernicul Ştefan Luca, tot pentru o bucată de loc de pe Ulița 
Strâmbă, „șapte pași de loc în curmezișul locului de ș-au îndreptat ograda dumisale”. 
Pentru că acest din urmă loc era mai valoros, marele vistiernic i-a dat lui Ştefan Luca și 
„casăle ce-au fost cumpărat de la Vasiliță vistiernicul de le-au mutat pe locul mieu, încă 
cu toate câte trebuesc în casă”18�

Pentru toate aceste cumpărături, Grigore al II-lea Ghica i-a dat întărire lui Iordache 
Cantacuzino, pe care îl trecuse în treapta de mare spătar, la 20 februarie 1728. Acest ispisoc 
domnesc aduce câteva precizări și completări interesante la zapisele mai vechi. Astfel, 
atunci când diacul domnesc a ajuns la fragmentul despre fuga lui Nicolae Hrisoverghi 
în „Ţara Muntenească” a scris „Ţara Românească”, dovedind deplina interșanjabilitate 
a acestui nume19, iar când a însemnat despre mutarea caselor lui Vasile Adam pe locul 
lui Ştefan Luca a subliniat că „li-au tras cu meșterșug de li-au și mutat pe locul Lucăi 
vistiernic”20�

Casele și locul din jur a rămas în stăpânirea lui Iordache Cantacuzino și în următoarele 
două decenii, regăsindu-se și în testamentul din 15 iunie 1749. Iordache Cantacuzino, 
acum mare logofăt, le dă celor doi fii, Ion și Iordache, câte o jumătate din casele din 
Iași, „cumpărate de mine”, iar fiicei, Safta, „casăle din Iași ce-am cumpărat locul de la 
giupâneasa lui Hrisoverghie și altu loc de la Vasiliță vistiernic”21. Chiar dacă și o fiică 
a intrat prin moștenire în stăpânirea unor case din Iași, acest fapt nu infirmă deplin 
„povestea” cuprinsă în titlu, pentru că miezul moștenirii a rămas celor doi băieți, iar 
o casă din preajmă a putut fi dată Saftei, măritată tot cu un Cantacuzino, însă din Ţara 
Românească, Constantin (Dinu) Cantacuzino-Măgureanu. După ce și-a făcut testamentul, 

17.  Vezi spița familiei Cantacuzino, în Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească. Enciclopedie istorică, genealogi-
că şi biografică, III, Familia Cantacuzino, coordonator și coautor Mihai Dim. Sturdza, București, 2014, p. 38.

18.  Anexa 5 și 9�
19.  Anexa 6 și 7. Maria Ursachi a mai împrumutat de la marele vistiernic Iordache Cantacuzino, tot pentru nunta 

Catrinei, 150 de lei, însă prin intermediul cumnatului ei, vistiernicul Ştefan Luca, care a pus zălog moșia Cernauca, din 
ținutul Cernăuți. Pe lângă acești bani, s-au mai adăugat 20 de lei, luați tot de la Cantacuzino și tot cu același chezaș, din 
pricina morții grabnice a Catrinei. De aceea, pentru ca Ştefan Luca să nu-și piardă satul Cernauca a trebuit ca Maria 
Urăschioaia să vândă satul Zadubreuca, din același ținut, cumnatului ei, care l-a trecut mai departe pe seama marelui 
vistiernic Cantacuzino (Teodor Balan, Documente bucovinene, IV, Cernăuți, 1938, p. 25-27, nr. 17; document din 11 mai 
1723, însoțit de rezumate ale unor documente din deceniile următoare privitoare la satul Zadubreuca). Soțul Catrinei 
a fost medelnicerul Constantin Silion (Mircea Ciubotaru, Neamul boierilor Silion în secolele al XVI-lea – al XVIII-lea, în 
„Prutul”, an. III <XIII>, nr. 1-2 <51-52>, 2013, p. 20). Vezi și Mihai-Bogdan Atanasiu, op� cit., p. 513.

20.  Anexele 8 și 9�
21.  Anexa 10�
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marele logofăt a mai trăit ani buni, astfel că a mai avut putere să iasă înaintea lui Matei 
Ghica voievod, pe care l-a rugat să-i reîntărească privilegiul obținut de la părintele lui, 
Grigore al II-lea Ghica, și anume dreptul de a ține cârciumă în casa și pivnița din capătul 
despre Ulița Strâmbă a locului său, unde să vândă vin, iar domnul a îndeplinit rugămintea 
„cinstitului și credinciosului său boier”�

După moartea marelui logofăt Iordache Cantacuzino, locul său dintre Ulița Mare și 
Ulița Strâmbă, pe care el îl cumpărase și îl împărțise la urmași, a fost din nou adunat sub 
aceeași stăpânire de fiul său, Ioniță (Ioan) Cantacuzino, care a cumpărat, mai întâi, bucata 
de loc a surorii sale, Safta, de la cumnatul său, Constantin Cantacuzino fost mare ban, cu 
1.000 de lei22, iar apoi, cealaltă jumătate din casele părintești, de la fratele său, Iordache 
Cantacuzino fost mare paharnic, căruia i-a dat alți 1.000 de lei23. Întreaga suprafață, astfel 
întregită, i-a fost hotărnicită fostului mare vistiernic Ioniță Catacuzino de vornicul de 
poartă Neculai Tiron și întărită în stăpânirea sa de Ioan Theodor Callimachi, la 7 aprilie 
1761�

Cu acest document se încheie condica copiată de sulgerul Costandin Leondari, făcută 
probabil din porunca unui Cantacuzin, și o dată cu el închei și eu această scurtă prezentare, 
urmând ca, altădată (poate), să caut a găsi istoria acestui loc și a acestor case în deceniile 
de până la 1800 și în prima jumătate a secolului al XIX-lea.

DOCUMENTE

1. 1901 septembrie 1, București. Condica de documente a d-lui I. Nădede. Notiță de 
Gr. Crețu.

Notiță
În această condică de 59 foi, in folio, a d-lui I. Nădejde sunt scrise pe 26 pagini 18 copii 

de documente moldovenești, toate de aceeași mână și „posleduite” de sulgerul Costandin 
Leondari, probabil în a doua jumătate a secolului al 18-lea. 

Pe foia a II-a de la început se află scara cărții. 
Primele două documente au data 1670 și 1671, 12 sunt dintre 1703 – 1728 și numai 4 

dintre 1755 – 1761. 7 din ele emană de la 4 domni și anume: 4 de la Mihai Racoviță, iar 
celelalte 3 de la domnii următori, Grigorie și Matei Ghica și de la Ioan Theodor voievod, pe 
lângă cari am putea adăuga pe cel din 1703, scris de beizadea Ştefan, fiul unui alt Grigorie 
Ghica voevod. Celelalte sunt iscălite de boeri mai, jupânese de-ale lor, unele chiar de 
mitropoliți și episcopi. Obiectul principal e vânzarea unor locuri și case din Ulița Mare 
de pe atunci a Iașilor, aproape de casa Dancului (și probabil și de actuala biserică) a lui, 
locuri și case devenite de pe la 1780 proprietate a marelui vistiernic Iordache Cantacuzino 
și a fiilor lui. Documentele, deși copii, au o valoare destul de mare: 

1) prin faptul că originalele, cari nu-s citate de d. V. A. Urechia, în Operele complete ale 
lui Miron Costin, pe cât se pare s-au pierdut; și nu se află nici în Biblioteca Academiei, 
parte …1 Creditul urban din Iași, casele avocat Alex. Teodoreanu (Ghibănescu).

2) prin mai multe notițe istorice însemnate în ele d(e) e(xemplu): 
a) alungarea până în Paștile anului ultim al domniei lui Vasile Lupul a tuturor membrilor 

22.  Pentru secolul al XIX-lea, vezi Vasile Arvinte, Român, românesc, România, București, 1983, p. 147-157.
23.  Anexa 11�
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familiei acestuia de cătră domnul Gheorghie Ştefan, no. 1 și 2; 
b) înrudirea prin căsătorie a lui Miron Costin cu casa lui Simeon Movilă, a cărui 

doamnă, Marghita, e amintită în aceleași numere, 1 și 2;
c) obligația ce aveau vameșii vămii celei mari de a plăti datoria cătră turci;
d) privilegiul de a moșteni imobile, în însăși capitala Pricipatului, acordat feciorilor de 

boeri, nu și fetelor acestora, no. 6, și altele.
Din particularitățile lingvistice se va releva forma numelui familiar Sturze, no 7 etc. 

(rar Sturza, Sturzea), care formă „sturza”, lămurește ușor originea românească a acestui 
cuvânt, nefiind altă decât vocativul lui sturz, ca și Colțea din colț etc�

Documentul no. 14 dovedește că și moldovenii ziceau uneori principatului vecin, 
Ţara Românească, în loc de Ţara Muntenească, contra așadar aserției Hronicei anonime, 
publicată de d. N. Iorga, în așa zisele Opere ale stolnicului C. Cantacuzino, p. 92.

București, 9 septembrie 1901.

BAR, Documente istorice, CMXXVI/1. Notiță autografă a lui Grigore Crețu, atașată condicii.
_____________________________
1 Un cuvânt neclar.

2. 1703 (7212) decembrie 1, Iași�
Noi Mihai Racoviță v(oie)vod, cu mila lui Dumnezeu, domnu Ţării Moldavii. Adică au 

venit înainte domnii mele și înainte alor noștri moldovenești boeri, mari și mici, credincios 
boiarinul nostru, dumnialui Manul(achi) Hrisoverghi ce-au fost comis mare, și au arătat 
înainte domniei mele un zapis încredințat de la Ştefan, ficiorul răposatului Grigorie Ghica 
vodă, scriind și mărturisind precum de a lui bună voie i-au dat danie un loc de case din 
târgu din Iași, pe Ulița Mare, care loc iaste între casa lui Ursachi visternicului și între 
casa lui Toader Fliondor pitariul. Acestu locu de case l-au dat danie verii sale, Nastasiei, 
giupânesii dumisale lui Manul(ache) comisul.

Pentru aceia, și domniia me, dac-am văzut aceastu adivăratu zapis de danie, crezut-am, și 
de la domnii me încă am dat și am întărit cu acest loc de case, ce mai sus scrie, pre dum(nea)
lui Manul(ache) comisul și pre giupâniasa dumisale Nastasiia, ca să le hie și de la domniia 
me acest loc de casă driaptă ocină, și cuconilor și nepoților dumilor sale, și uric și întăritură, 
neclătit și nerășuit, în veci. 

Şi alt nimi să nu să mai scoale piste această carte a domniei mele.
Într-alt chip să nu fie. 
La Iași, anul1 7212 <1704> dechemv(rie) 1.
Antioh vel log(o)fet2�
S-au posleduit, Constandin Leondari sulger <m. p.>.

BAR, Documente istorice, CMXXVI/6. Copie.
EDIȚII: Gheorghe Ghibănescu, Documente slavo-române, în „Teodor Codrescu”, VI, nr. 4, 1936, p. 54 (mențiune 

după orig.; „În 7212 dec. 1, Mihai Racoviță reproduce în hrisovul de întărire tot textul scrisorii de danie.  
(ss.) Antiochie Jora vel logofăt”).

________________________________
1 Trei cuvinte în slavă.
2 Urmează, stilizarea sigiliului domnesc, cu locul legendei colorat în roșu, având în câmp mențiunea: „l(ocul) 

p(eceții) g(os)pod”.
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3. 1720 (7228) martie 10, Iași. 
Noi Mihai Racoviță v(oie)vod, din mila lui Dumnezeu, domn al Ţării Moldovei1� 

Scriem și dăm știre cu această carte a domniei mele tuturor cui să cade a ști. Iată că au 
venit denainte domniei mele și denainte a tuturor alor noștri moldovinești boeri, a mari 
și a mici, dumnialui Gligoraș Bozagiul biv vel vameș, de nime silit, nici asuprit, ce de a 
lui bună voie, ș-au vândut a lui driaptă ocină și moșie și cumpărătură, din ispisoc de pâră 
și de întăritură, ce are de la însumi domniia me, și din zapis de mărturie și de giudecată, 
ce are de la toți boerii, cei mari și mici din Sfatul domniei mele, curțile din târgu din Iași, 
de pre Ulița ce Mare, care acele curți au fost a lui Dumitrașco Ursachi, ce-au fost stolnic 
mare, și fiind Ursachi stolnic soție cu Gligoraș Bozagiul la cumpărătură vămii cei mari, în 
zilile domniei sale, lui Antioh vodă, într-a doao domniie, tâmplându-i-să maziliia, n-au 
fost apucat ca să-și ia sama Gligoraș Bozagiul cu Ursachi stolnic, tâmplându-i-să, după 
datoriia ominiască, de au murit în curându vreme și Ursachi stolnic și nu s-au apucat să 
să încheie soamile vămii. Iar după moarte lui Ursachi stolnic, făcând Bozagiul vameșul 
jalobă la domniia me, într-a d<oua>2 domnie, de strâmbătate ce-au avut de cătră Ursachi 
stolnic, pentru ba<nii>2 vămii, zicând <cum>2 și parte lui, ce i s-ar fi venit din vamă, să o 
fie mâncat Ursachi stolnic, și datoriile turcilor stau asupra lui neplătite.

Întru aceia, domniia mea, văzând jaloba lui, atunce i-am orânduit la patru boeri ca să le 
tragă socotiala, anume: răposatul Manolachi Rusăt biv vel vornic, și la Dediul spat(ar), și 
la Savin Banul și Toma neguțitoriul, de li-au luat sama cu amănuntul cu dumniaei Mariia 
Ursăchioae stolniceasa pre izvoadile și pre catastiji, ce s-au aflat în săcriiul lui Ursachi 
stolnic după moarte lui, scrisă de Pavăl gramatic de vamă, care au fost sluga bătrân(ă) la 
Ursachi stolnic. Şi din toată socotiala vămii sau aflat c-au fost luat Ursachi stolnic, mai 
mult piste cât i s-au fost venit și parte lui, 2.295 lei i pol3, fără 700 lei, ce i-au fost mai ertat 
Gligoraș Bozagiul.

Şi neavând dumniaei Mariia Ursăchioae stolniceasa de unde ca să plătiască acești bani 
Bozagiului i s-au curmat giudecata mai pe urmă ca să plătiască cu moșiile ce i-au rămas 
de la soțul ei, Ursachi stolnic. Şi dumniaei tot l-au urnit cu cuvinte câțiva ani de nu i-au 
fost dând nimică. Care apoi au mai avut giudecată și la domniia sa Nicolai vodă și iară 
i-au orânduit la doi boeri ca să le ia sama și să-i giudece, la dum(nea)lui Ilie Catargiul, 
fiind atunce vornic mare, și la dum(nea)lui Gheorghie Apostol, fiind vel paharnic. Şi tot 
au cursu giudecata ca să plătiască dumniaei Ursăchioae cu moșiile, neavând cu altă cu ce 
plăti, căci dumniaei Ursăchioae la giudecata ce dintâi, ce s-au pomenit mai sus, au fost 
scos și o carte de blăstăm asupra boerilor, giudecătorilor, de n-ar giudeca cu dreptate. 

Deci și dumnialor, văzând că-i giudecata cu dreptate, au urmat și dum(nea)lor după 
giudecata ce dintăi. Care și preț au pus dumnialor acelor moșii, precum arată diresăle, ce 
s-au făcut dumisale Bozagiului, și izvodul boerilor, ce s-au numit mai sus. În care izvod 
s-au prețăluit și curțile din Iași, drept 500 lei. Şi așe, li-au primit și dumnialui Bozagiul, 
cum și alte moșii, carile sîntu scrisă anume și date cu giudecată Bozagiului, neavând altă 
ce lua� 

Pentru care lucru, nici cu atâta nu ș-au ținut cu de lege dumniaei Ursăchioae stolniceasa, 
ce și acum, la a triia domniie a domniei mele, au eșit în trei-patru rânduri la Divan de ș-au 
întrebat cu dum(nea)lui Bozagiul de față, puind multe pricini, în tot feliul, zicând: să i să 
scoață întăi zăstrăle ei, ce-au avut de la părinții dumisale, precum scrie la Sfânta Pravila, 
și cât ar mai rămâne să s(e) plătiască și datornicilor. 
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Deci cu adivărat această giudecată iaste cu dreptate. Numai așa am socotit, că această 
pricină să o fie zis dumniaei la giudecata cea dintăi, după moarte soțului său, lui Ursachi 
stolnic, că-i4 rămăsese bucate câteva și alte lucruri și moșii câteva, care s-ar hi scos și 
zestrăle ei și ar hi rămas și datornicilor. Iar dumniaei, acmu, au vrut să să lepede, piste 
12 ani după ce s-au istovit bucatile toate și alte lucruri din casă și o samă din moșii, și 
încă cine au fost și dator lui Ursachi stolnic. Iar dumniaei au apucat de au luat dintr-acele 
datorii, <cu>2m și de la dum(nea)lui Dediul spat(ar) au luat.

Drept aceia, am giudecat cu giudeți dreptu, dacă nu s-au lepădat dumniaei, atunce să 
fie tot rămasă și platnică pecum s-au giudecat. 

Însă au mai pus dumniaei și altă pricină pentru izvoadile vămii că sîntu scrisă cu 
asuprială. 

Deci domniia me am chemat pe Pavăl gramaticul, carile s-au pomenit mai sus, și i-am 
arătat această pricină, și necrezându-lu l-am pus de au și giurat Pavăl pre Sfânta Evanghelie 
înainte domniei mele și a tot Sfatul nostru, precum n-au scris el acele izvoade, nici4 cu 
o asupreală. Şi s-au crezut. Şi tot au rămas dumniaei stolniceasa Ursăchioae platnică 
Bozagiului, precum arată la ispisocul domniei mele, ce s-au făcut la mâna Bozagiului 
mai pe urmă, ca să-i plătească cu moșiile, care moșii scriu anume în dresăle ce s-au făcut 
Bozagiului. 

Deci și curțile din Iași li-au scos dum(nea)lui Bozagiul la vânzare, fiind și el dator 
altora, precum s-au pomenit mai sus. Şi s-au întrebat întăi de surorile și de rudile lui 
Ursachi stolnicul și nime n-au avut să de acei bani, 500 lei, Bozagiului. 

Însă au pus pricini și surorile lui Ursachi stolnic, cum au și ele parte într-acele curți, dar 
nici o dovadă n-au putut arăta la înpărțala lor, ales pentru curțile din Iași. Care iarăși, și 
pentru această pricină, așa am giudecat domniia me înpreună cu tot Sfatul nostru: cum 
nu încap fetile boerilor la curțile din Iași, fără cât rămân curțile din Iași în sama a ficiori 
de boeri să le moștiniască, precum este obiceiul din bătrâni și precum am apucat. 

Deci după toate giudecățile, s-au sculat dumnialui Gligoraș Bozagiul vameșul și au 
vândut acele curți, cu locul lor cu tot, precum au fost îngrădit de răposatul Ursachi 
stolnic, lui Iordachi Cantacuzino vel vist(ier), într-acela preți, 500 lei, denaintea noastră 
și denainte a tutror boerilor noștri. Însă pe giumătate de casă și pe giumătate de loc i-au 
dat dumisale danie pentru un bine ce i-au făcut dum(nea)lui Iordachi vel vist(ier) de 
i-au scos niște bani, cu mijlocul dumisale, de la cămara domniască, care bani au fost 
cheltuit Bozagiul de la dânsul, luați cu datorie în trebile domniei mele. Iar pe giumătate 
de casă, cu loc cu tot, i-au dat dum(nea)lui vel vist(iernicul) 250 lei, pecum arată și zapisul 
Bozagiului.

Deci și domniia me, dacă am văzut plată deplin(ă) și zapis de vânzare, am crezut. 
Pentru aceia, și de la domniia me am dat și am dăruit de mai sus numitului boiarinului 
nostru, dum(nea)lui Iordachi Cantacuzino vel visternic, pre acele curți, ce s-au zis mai 
sus, din târgu din Iași, de pre Ulița ce Mare, și cu locul lor cu tot, ca să-i fie și de la domniia 
me diriaptă ocină și moșiie și daniie și cumpărătură, lui, și ficiorilor lui, și nepoților și 
strănepoților, și uric și întăritută, stătător, în veci.

Iară dumniaei Mariia Ursăchioae stolniceasa cu ficiorii săi și cu surorile lui Ursachi 
stolnic, anume Catrina Solomoniasa cluceroae și Bălșoae vorniceasa, să nu să mai 
răspu<nză>2 în veci la aceste curți, căci denainte domniei mele și a tot Sfatul nostru au 
eșit în vânzare, precum scriem mai sus.
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Şi altul nime să n-aibă a să amesteca înaintea aceștii cărți a domniei mele.
La Iași, anul 7228 <1710>, mart(ie) 10.
Io Mihai Racoviță voievod5�
Acsentie uricariu <a scris>.

S-au posleduit, Costandin Leondari sulger <m. p.>.

BAR, Documente istorice, CMXXVI/8. Copie.
___________________________
1 Intitulația în slavă.
2 Pătat cu cerneală.
3 „i pol” (și jumătate).
4 Scris greșit: „căci”.
5 Urmează, stilizarea sigiliului domnesc, cu locul legendei colorat cu triunghiuri galbene și negre, având în câmp 

mențiunea: „l(ocul) p(eceții) g(os)pod”. 

4. 1720 (7228) martie 10, Iași.
Adică noi, Ghedeon arhiepiscop și mitropolit Suceavschii, i1 Gheorghie episcop 

Romanschii, i Calistru episcop Radovschii, Iorestu episcop Hușschii,  Ilie Catargiul 
vel logofăt, i Donici vel vornic Dolnii Zemli2, i Ion Sturza vel vornic Gornii Zemli3, i 
Dumitrașco Racoviță hatman i părcălabu Suceavschii, i Costandin Costachi vel spat(ar), 
i Sandul Sturze vel ban, i Costandin Rusăt vel pah(arnic), i Gavril Costachi vel stolnic, i 
Toader Păladi vel comis, i Mogâlde4 Brăescu vel medelnicer, i Iordachi Rosăt vel clucer, i 
vel pitar5, i Solomon Botez vel șătrar, i Vasilie Sturze vtorii6 logofăt, i Lupul Gheuca tretii7 
logofăt, i Gligorie Cucorian, i Toader Cujbă, i Gheorghiță i Manolachi vornici glotnii. 
Scriem și dăm știre cu această mărturie a noastră tuturor cui să cade a ști. Iată că au venit 
denainte noastră dumnialui Gligoraș Bozagiul biv vel vameș, de nime silit, nici asuprit, ce 
de a lui bună voie, și au vândut a lui driaptă ocină și moșie și cumpărătură, din ispisoc de 
pâră și de întăritură, ce are de la luminatul nostru domnu, mărie sa Mihai vodă Racoviță, 
și din zapis de mărturie și de giudecată, ce are de la noi, de la toți boerii, cei mari și mici 
din Sfatul mării sale, <pentru> curțile din Iași, de pre Ulița ce Mare, care acele curți au fost 
a lui Dumitrașco Ursachi, ce-au fost stolnic mare, și fiind Ursachi stolnic soție cu Gligoraș 
Bozagiul la cumpărătură vămii cei mari, în zilile mării sale, lui Antioh vodă, într-a doao 
domniie a mării sale, tâmplându-i-să mazelie, n-au fost apucat ca să-și ia sama Gligoraș 
Bozagiul cu Ursachi stolnic, tâmplându-i-să, după datorie omeniască, de au murit în 
curându vreme și Ursachi stolnic și nu s-au apucat să să încheie soamile vămii. Iar după 
moarte lui Ursachi stolnic, făcând Bozagiul vameșul jalobă la mărie sa, Mihai vodă, într-a 
doua domnie a mării sale, de strâmbătate ce-au avut de cătră Ursachi stolnic, pentru banii 
vămii, zicând cum și parte lui, ce i s-ar fi venit din vamă, să o fie mâncat Ursachi stolnic, 
și datoriile turcilor stau asupra lui neplătite.

Întru aceia, mărie sa, vodă, atunce i-am orânduit la patru boeri ca să le tragă socotiala, 
anume: răposatul Manolachi Rusăt biv vel vornic, și la dumnialui Dediul spat(ar), și la 
Savin Banul și Toma neguțitoriul, de li-au luat sama de amănuntul cu dumniaei Mariia 
Ursăchioae stolniceasa pre izvoadile și pre catastiji, ce s-au aflat în săcriiul lui Ursachi 
stolnic după moarte lui, scrise de Pavăl gramatic de vamă, care au fost sluga bătrână la 
Ursachi stolnic. Şi din toată socotiala vămii s-au aflat c-au fost luat Ursachi stolnic, mai 
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mult piste cât i s-au fost venit și parte lui, 2.295 lei, pol 8, fără 700 lei, ce i-au fost mai ertat 
Gligoraș Bozagiul.

Şi neavând dumniaei Maria Ursăchioae stolniceasa de unde ca să plătiască acești bani 
Bozagiului i s-au curmat giudecata mai pe urmă ca să plătiască cu moșiile ce i-au rămas 
de la soțul ei, Ursachi stolnic. Şi dumniaei tot l-au urnit cu cuvinte câțiva ani de nu i-au 
fost dând nimică. Care apoi au mai avut giudecată și la domniia sa Nicolai vodă și iară 
i-au orânduit la doi boeri ca să le ia sama și să-i giudece, la dum(nea)lui Ilie Catargiul, 
fiind atunce vornic mare, și la dum(nea)lui Gheorghie Apostol, fiind vel paharnic. Şi tot 
au cursu giudecata ca să plătiască dumniaei Ursăchioae cu moșiile, neavând cu altă cu ce 
plăti, căci dumniaei Ursăchioae la giudecata ce dintâi, ce s-au pomenit mai sus, au fost 
scos și o carte de blăstăm asupra boerilor, giudecătorilor, de n-ar giudeca cu dreptate. 

Deci și dumnialor, văzând că-i giudecata cu dreptate, au urmat și dum(nea)lor după 
giudecata ce dintăi. Care și preț au pus dumnialor acelor moșii, precum arată diresăle 
dumisale Bozagiului, și izvodul boerilor, ce s-au numit mai sus. În care izvod s-au 
prețăluit și curțile din Eși, drept 500 lei. Şi așa, li-au priimit și dumnialui Bozagiul, cum și 
alte moșii, carile sîntu scrisă anume și date cu giudecată Bozagiului, neavând altă ce lua. 

Pentru care lucru, nici cu atâta nu ș-au ținut cu de lege dumniaei Ursăchioae stolniceasa, 
ce și acum, la a triia domniie a mării sale, lui Mihai vodă, au eșit în trei-patru rânduri la 
Divan de ș-au întrebat cu dum(nea)lui Bozagiul de fați, puind multe pricini, în tot feliul, 
zicând: să i să scoață întăi zestrăle ei, ce-au avut de la părinții, precum scrie la Sfânta 
Pravila, și cât ari mai rămâne să plătiască și datornicilor. 

Deci cu adivărat această giudacată iaste cu dreptate. Numai așa am socotit, că această 
pricină să o fie zis dumniaei la giudecata cea dintăi, după moarte soțului său, lui Ursachi 
stolnic, că-i rămăsese bucate câteva și alte lucruri și moșii câteva, care s-ar hi scos și 
zestrile ei și ar hi rămas și datornicilor. Iar dumniaei, acmu, au vrut să să lepede, piste 12 
ani după ce s-au istovit bucatile toate și alte lucruri din casă și o sama din moșii, și încă 
cine au fost și dator lui Ursachi stolnic. Iar dumniaei au apucat de au luat dintr-acele 
datorii, <cu>2m și de la dum(nea)lui Dediul spat(ar) au luat.

Drept aceia, am giudecat cu giudeți dreptu, dacă nu s-au lepădat dumniaei, atunce să 
fie tot rămasă și platnică pecum s-au giudecat. 

Însă au mai pus dumniaei și altă pricină pentru izvoadile vămii că sîntu scrisă cu 
asuprială. 

Deci mărie sa, vodă, au chemat pe Pavăl gramaticul, carile s-au pomenit mai sus, 
și i-au arătat această pricină, și necrezându-l l-au pus de au și giurat Pavăl pre Sfânta 
Evanghelie înainte mării sale, lui vodă, și înainte noastră a tuturora, precum n-au scris 
el acele izvoade, nici cu o asupriala. Şi s-au crezut. Şi tot au rămas dumniaei stolniceasa 
Ursăchioae platnică Bozagiului, precum arată la ispisocul mării sale, lui vodă, ce s-au 
făcut la mâna Bozagiului mai pe urmă, ca să-i plătească cu moșiile, care moșii scriu anume 
în dresăle Bozagiului. 

Deci și curțile din Eși li-au scos dum(nea)lui Bozagiul la vânzare, fiind și el dator altora, 
precum s-au pomenit mai sus. Şi s-au întrebat întăi de surorile și de rudile lui Ursachi 
stolnic și n-au vrut nime să de acei bani, 500 lei, Bozagiului. 

Însă au pus pricină și surorile lui Ursachi stolnic, cum au și ei parte într-acele curți, dar 
nici o dovadă n-au putut arăta la înpărțala lor, ales pentru curțile din Iași. Care iarăși, și 
pentru această pricină, așa am giudecat noi cu toți, boerii, cum nu încape fetile boerilor la 



40

Petronel Zahariuc

curțile din Iași, fără cât rămân curțile din Iași în sama a ficiori de boeri să le moștiniască, 
precum este obiceiul din bătrâni și precum am apucat. 

Deci după toate giudecățile, s-au sculat dum(nea)lui Gligoraș Bozagiul vameșul și 
au vândut acele curți, cu locul lor cu tot, precum au fost îngrădite de răposatul Ursache 
stolnic, dumisale cinstit fratelui nostru, lui Iordachi Cantacuzino vel vist(iernic), într-acela 
preț, 500 lei, denaintea noastră a tuturora. Însă pe giumătate de casă și pe giumătate de loc 
i-au dat dumisale danie pentru un bine ce iau făcut dumnialui Iordachi vel vist(ier) de i-au 
scos niște bani, cu mijlocul dumisale, de la cămara mării sale, lui vodă, care bani au fost 
cheltuit Bozagiul de la dânsul, luați cu datorie în trebile domnești. Iară pe giumătate de 
casă, cu loc cu tot, i-au dat dumnialui bani gata, 250 lei, pecum arată și zapisul Bozagiului.

Deci și noi, văzind plată deplin(ă), am dat și de la noi și am întărit cu această mărturie 
dumisale lui Iordachi Cantacuzino vel vist(iernic) ca să-i fie și de la noi acele curți, cu loc 
cu tot, dumisale driaptă ocină și moșiie și daniie și cumpărătură, și fiilor lui, și nepoților 
dumisale, stătătoare, în veci.

Iară dumniaei Mariia Ursăchioae stolniceasa cu ficiorii săi și cu surorile lui Ursachi, 
anume Catrina Solomoniasa cluceroae și Bălșoae vorniceasa, să nu să mai răspunză în 
veci la aceste curți, căci denainte noastră s-au vândut, precum scriem mai sus.

Şi pentru mai mare credință ni-am iscălit cu toți, ca să s(e) știe.
La Iași, anul9 7228 <1710>, mart(ie) 10.
Ghedeon mitropolit Moldovlahii10; Calistru episcop Rad(a)uțchii; Ilie Catargiul vel 

log(o)f(e)t; Darii Donici vel vornic; Sturze vornic; Dumitrașco Racoviț(ă) hat(man); 
Costandin Costachi vel spat(ar); Sandul Sturze vel ban; Costandin Ros(ă)t vel pah(arnic); 
Toader Paladi vel comis; Iordachi Rosăt vel clucer; Vasilie Sturze vtorii log(o)f(e)t; Lupul 
Gheuca tretii log(o)f(e)t11; vornici(i) glotnii.

S-au posleduit, Costandin Leondari sulger <m. p.>.

BAR, Documente istorice, CMXXVI/8. Copie.
_______________________________
1 Slavonism: „și”.
2 „Ţara de Jos”.
3 „Ţara de Sus”.
4 Scris: „Mogilde”.
5 Numele marelui pitar lipsește.
6 „al treilea”.
7 „al doilea”.
8 „jumătate”. 
9 Trei cuvinte slave.
10 Urmează, stilizarea sigiliului Mitropoliei, cu locul legendei colorat cu triunghiuri galbene și negre, având în câmp 

mențiunea: „l(ocul) p(eceții) Mitropolii”.
11 Urmează, stilizarea unui sigiliu, probabil al Porții domnești, cu locul legendei colorat în galben cu puncte negre, 

având în câmp mențiunea: „l(ocul) p(eceții)”. 

5. 1720 (7228) aprilie 12. 
Adică eu, Nastasia, fata Sturzii, giupâniasa răposatului Manolachi Hrisoverghi, ce-au 

fost stolnic mare, scriu și mărturisăscu cu acest adivărat zapis al mieu la mâna dumisale 
lui Iordachi Cantacuzino vel vist(iernic), precum să s(e) știe că eu, de nime sâlită, nici 
asuprită, ce de a me bună voie, am vândut un loc de casă, cu pivniță de piatră, în târgu 
în Iași, pre lângă Ulița ce Mare, care moșiie îmi este driaptă a me. Şi mi-au dat 70 lei întru 
mânule mele. 
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Drept aceia, ca să-i fie dumisale și giupânesii și cuconilor driaptă moșiie, în veci.
Iar carile dintre ficiorii miei sau din rudile mele s-ar mai amestica să fie blăstămat și 

neertat de domnul nostru I(isus) H(risto)s și lepădat și urgisit de mila lui D(u)mnezeu, 
pentru căci la nevoia mea, când mi-au luat toate bucatile ce avem de mă hrăniam cu dânsele 
un datornic a ficiorului mieu celui mai mare, a lui Niculai, fiindu-i dator, la dum(nea)lui 
visternicul am năzuit de mi-au dat acești bani pe locul casălor mele, de mi-am scos bucatile, 
căci ficiorul mieu acel mai mare, el au făcut datorie și au fugit în Ţara Munteniască, iar la 
mine au venit datornicul lui cu carte domniască și au plinit și mi-au luat stupii câți avem, 
și boi, vaci, și eu cu fată mare în casa me.

Deci eu am vândut al mieu loc drept și mi-am scos bucatile și ce mi-au rămas, iarăși 
mi-am chivernisit casa me. Pentru aceia, să nu mai aibă ficiorul mieu, acel mai mare, a 
mai răspunde sau a mai întoarce vrodată, că pentru datoriile lui s-au vândut și pentru 
multe neagiunsuri și a mele. Şi când ar veni din pribegie lui să s(e) iscălească în zapis, iar 
de-ar pune vo pricină, blăstămul ce am scris mai sus să fie asupra lui, și ori la ce giudecată 
ar merge să nu să asculte.

Şi pentru mai mare credința mi-am pus și pecete.
Şi au iscălit și alții, boeri mari și mici ce s-au întâmplat.
Nastasie stolniceasa.
7228 <1720> april(ie) 12.
Ilie Catargiul vel log(o)f(ă)t martor, Dumitrașco Racoviț(ă) hat(man), Sturze vornic, 

Sandul Sturze vel ban și alții.

BAR, Documente istorice, CMXXVI/10. Copie.

6. 1721 (7229) martie 30.
Adică eu, Maria stolniceasa, a răposatului Dumitrașco Ursachi ce-au fost stolnic mare, 

fac știre cu acestu adivărat zapis al mieu la mâna dumisale lui Iordachi Cantacuzino vel 
vist(iernic) și altora, tuturor cui să cade a ști, pentru casăle mele din Iași, carile sînt pe 
Ulița Mare, având eu multă pâră cu Bozagiul vameșul la mărie sa Mihai vodă pentru 
niște datorii ce cere Bozagiul vameșul la mine, zicând cum cî i-au rămas soțul mieu, 
Ursachi, din vama, când au fost amândoi soții la vama ce mare. 

Deci, dându-mi mărie sa vodă casa Bozagiului pentru acele datorii, dumnialui 
Bozagiul scoțind casele la vânzare, li-au cumpărat dum(nea)lui visternicul, pentru care 
cumpărătură, având eu și pricini cu dum(nea)lui și jăluind cum am mare strâmbătate 
și socotind și dum(nea)lui să nu-i fie blăstăm, nu m-au lăsat de tot să fiu păgubaș(ă), că 
tâmplându-mi-să a căsători pe fiică-me, pe Catrina, și lipsându-mi multe de carile îmi 
trebuia, iarăși au făcut pomană și m-au agiutat cu toate cele ce mi-au trebuit, care s-au 
socotit prețul acele cheltuele, 260 lei, cât au cheltuit dum(nea)lui.

Deci, văzând și eu atâta agiutor de la dum(nea)lui, pentru să nu mai fie niciodată 
scârbă între noi sau gâlceavă sau între ficiorii noștri i-am făcut zapis și de la mine pe acele 
casă, ca să fie dreaptă moșie a dumisali, în veci, și cuconilor dumisale. Şi de pe zapisul 
mieu să aibă dum(nea)lui a-ș(i) face și dresă domnești.

Pentru credința am și iscălit eu înpreună cu fiiu mieu, cu Vasilie, și Gheorghie și 
Toderașco, ca să să știe și să fie dumisale de mare credință.
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7229 <1721> martie 30.
Marie Ursăchioae1; Catrina solniceasa; Vasili Ursachi; Gheorghii Ursachi; Toader 

Ursachi.
Ştefan Luca martur și am scris zapisul.
Ilie Catargiul vel log(o)f(ă)t martur; Costandin Costachi vel spat(ar); Darie Donici vel 

vornic; Sturza vornic; Dumitrașco Racoviț(ă) hat(man); Costandin Ros(ă)t vel pah(arnic); 
Sandul Sturza vel ban; Costandin Balș; Iordachi Cant(a) med(elnicer); Anghelachi vornic 
glotnii și alții.

S-au posleduit, Costandin Leondari sulger <m. p.>.

BAR, Documente istorice, CMXXVI/10 bis. Copie.
___________________
1 Lângă nume, copistul a desenat sigiliul Mariei Ursăchioaia, cu locul legendei colorat cu puncte negre, având în 

câmp mențiunea: „l(ocul) p(eceții)”. 

7. 1721 (7229) aprilie 28, Iași. 
Noi Mihai Racoviță v(oie)vod, din mila lui Dumnezeu, domn al Ţării Moldovei1� 

Adică au venit denainte noastră și denainte a tuturor alor noștri moldovinești boeri, a 
mari și a mici, cinstit și credincios boiarinul nostru, dum(nea)lui Iordachi Cantacuzino 
vel vist(ienic), și ni-au arătat un zapis încredințat de la dumiaei Mariia stolniceasa, 
giupâneasa a răposatului Dumitrașco Ursachi ce-au fost stolnic mare, cu pecete dumisale 
și iscălit și de fii(i) dumisale, anume Vasilie, și Gheorghie și Toader, sinove2 Dumitrașco 
Ursachi stolnic, și zapisul scris și iscălit de boeriul nostru, dum(nea)lui Ştefan Luca biv 
vist(iernic), scriind și mărturisând cu acel zapis a lor, făcut din sat din Jușca și trimis la 
mâna boiarinului nostru, care s-au numit mai sus, dum(nea)lui Iordachi Cantacuzino vel 
vist(iernic), precum având dumniaei Mariia stolniceasa multă pâră la Divanul domniei 
mele cu Bozagiul vameșul pentru casăle a ei din Eși, carile sîntu pe Ulița Mare, care acele 
casă cu adivărat s-au dat cu driaptă giudecată din Divan dumisale Bozagiului biv vameș, 
pentru nișe datorii ce s-au aflat dator Dumitrașco Ursachi stolnic, soțul dumisale, din 
vamă, fiind ei soții la vamă amândoi, precum arată mai pre largu, cu dovadă, la diresăle 
ce s-au făcut din Divan dumisale Bozagiului de la domniia me, așijdire și de la toți boerii 
cei mari� 

Şi dumniaei stolniciasa n-au pus pricinile aceste deplin în zapisul dumisale, căci 
Bozagiului nu i s-au dat pentru datorii numai casăle din Eși, ce i s-au dat și alte moșii, 
sate, de-a lui Ursachi stolnic. Deci și Bozagiul vameșul, cum scrie dumniaei stolniceasa 
Ursăchioae la zapisul său, scoțându acele casă la vânzare li-au cumpărat dum(nea)lui 
Iordachi Cantacuzino vel vist(iernic).

Pentru care cumpărături, având dumniaei pricini cu dum(nea)lui vist(iernicul) și jăluind 
cum are mare strâmbătate și socotind și dumnialui să nu-i fie cu blăstăm, nu o au lăsat de 
tot să fie păgubașă, că tâmplâdu-i-să a-ș(i) căsători pe fiică-sa, pe Catrina, și lipsindu-i 
multe de carile îi trebuia, iarăși au făcut pomană și o agiutorit pe dumniaei cu toate cele 
ce i-au trebuit, care s-au socotit prețul acele cheltuele, 260 lei, cât au cheltuit dum(nea)lui.

Deci, văzând și dumniaei atâta agiutor de la duminalui și pentru să nu mai fie niciodată 
scârbă între dânșii sau gâlceavă sau între ficiorii lor, i-au făcut acel zapis și de la dumniaei, 
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cu feciorii săi, pe acele casă, ca să-i fie diriaptă moșie a dumisale, în veci, și cuconilor 
dumisale.

Deci și domniia mea, dacă am văzut acel zapis adivărat și plată iarăși deplin(ă) de 
atâțe bani cum scrie mai sus, precum ni-au arătat dum(nea)lui Iordachi Cantacuzino vel 
vist(iernic) și izvod de față, toate anume scrisă, de câte i-au dat stolnicesăi Ursăchioae 
agiutor.

Întru aceia, și de la domniia mea am dat și am întărit pre acele casă și cu locul lor cu 
tot credincios și cinstit boeriului nostru, care s-au numit mai sus, dum(nea)lui Iordachi 
Cantacuzino vel vist(iernic), ca să-i fie și de la domniia me driaptă ocină și moșiie și 
cuconilor dumisale și nepoților dumisale, și uric de cumpărătură și de întăritură, cu tot 
venitul, stătătoriu în veci.

Aceasta scriem.
La Iași, anul 7229 <1721> april(ie) 28.
Io Mihai Racoviță voievod3�
Ilie Catargiul vel logofăt.
Lupul 3 log(o)f(ă)t.

BAR, Documente istorice, CMXXVI/11. Copie.
___________________________
1 Intitulația în limba slavă.
2 „fiii”.
3 Urmează, stilizarea sigiliului domnesc, cu locul legendei colorat în roșu, având în câmp mențiunea: „l(ocul) 

p(eceții) g(os)pod”. 

8. 1723 (7231) ianuarie 20, Iași. 
Adică eu, Vasilie Adam biv vtorii vist(iernic), făcut-am zapisul mieu la mâna dumisale 

lui Iordache Cantacuzino vel visternic, ca să să știe că i-am vândut dumisale casăle mele 
de aice din Iași, care sîntu pre Ulița Strâmbă cu tot locul cât cuprinde, care acestu loc 
au fost cumpărătură tătâni-mieu, lui Adam neguțitoriul, de la Mane Sârbul neguțitoriul, 
ginerele lui Andronic, cumnat lui Vâlco, care acestu loc l-au fost dat fratile mieu, Sandul 
neguțitoriul, danie sfinții sale părintelui chir Ghedeon mitropolitul, și sfinție sa au făcut 
acestu casă, și eu le-am cumpărat de la sfinție sa.

 Acum, agiungându-mă nevoiele, le-am vândut dumisale vist(iernicului) Iordachi 
Cant(acuzino), drept 60 lei, bani gata. Şi mi-au făcut dum(nea)lui plata deplin la mânule 
mele�

Şi când i-am vândut dumisale aceste case mi-am întrebat pe frate-mieu, Sandul, și 
pe alte rude a mele și nime nu li-au cumpărat, ce de acmu înainté să fie dumisale și 
giupânesii dumisale și cuconilor dumisale moșiie în veci. Şi i-am dat dumisale și zapisul 
cel vechiu de cumpărătură și zapisul cel de la părintele mitropolitul.

Pentru credința am iscălit și eu și alți boeri carii s-au tâmplat.
Şi eu, Beldiman biv visternic, am scris zapisul. 
La Iași, în anul1 7231 <1723> ghenar(ie) 20.
Vasilie Adam biv vtorii vist(iernic); Ştefan Luca vist(iernic); Ilie Catargiul vel log(o)f(ă)

t mart(o)r.
Gheorghie mitropolit Sucevschii2; Darie Donici vel vornic; Sturze ban; Sandul Sturza 
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vel ban; Vasili ot Vist(ierie) și alții.

S-au posleduit, Costandin Leondari sulger <m. p.>.

BAR, Documente istorice, CMXXVI/12. Copie.
_______________________
1 Patru cuvinte în limba slavă.
2 Urmează, stilizarea sigiliului Mitropoliei, cu locul legendei colorat cu triunghiuri verzi și negre, având în câmp 

mențiunea: „l(ocul) p(eceții) M(itropoliei)”. 

9. 1723 (7231) martie 20, Iași. 
Noi Mihai Racoviță v(oie)vod, din mila lui Dumnezeu, domn al Ţării Moldovei1. Adică 

au venit înainte domnii mele și înainte alor noștri moldovinești boeri, a mari și a mici, 
Vasilie Adam biv vtorii vist(iernic), de nime silit, nici asuprit, ce de a lui bună voie, ș-au 
vândut casăle de aice din târgu din Iași, pe Ulița Strâmbă, cu tot locul lor cât ține aceste 
casă, li-au vândut dumisale cinstit și credincios boiarinului nostru, Iordachi Cantacuzino 
vel visternic, drept 60 lei, bani gata, fiind acestu loc lipit de casăle dumisale, și nevrând 
alții din rudire2 lui să cumpere au dat dum(nea)lui vel vist(iernicul) acești bani de mai sus 
scriși, 60 lei, deplin întru mânule lui Vasile vist(iernic), care aceste case și cu tot locul lor 
cât ține au fost și lui Vasilie vist(iernic) de pre tată-său, Adam neguțitoriul.

Așijdire, au mai venit înaintea noastră și denainte boerilor noștri, a mari și a mici, 
Nastasiia, giupâneasa lui Hrisoverghie, fata Sturzei, înpreună cu fiiul ei cel mai mic, 
Mihalachie, și ș-au vândut un loc de casă cu pivniță despre Ulița Mare, iarăși boeriului 
nostru de mai sus numit, dumisale lui Iordache Cantacuzino vel vist(iernic), drept 70 lei 
bătuți. Şi le-au dat dum(nea)lui bani(i) deplin întru mânule lor.

Însă să s(e) știe și aceasta, că un copil a ei mai mare, fiind în Ţara Munteniască, nau 
iscălit în zapis, dar pentru datoriile lui s-au vândut acestu loc de case, precum arată 
zapisul lui, ce-i la mâna dumisale lui vel vist(irenicul), că luând datornicii toate bucatele 
mâni-sa, ai Hrisoverghioai, și neavând cu ce să-și scoată bucatele, au vândut casăle ei de 
la părinții ei de au dat pentru ace datorie. Care și acestu loc de casă, fiind lipit de casăle 
dumisale visternicului și neaflându-să alții nime din rudile lor ca să de banii să cumpere, 
li-au cumpărat dum(nea)lui vel visternic(ul), și ș-au luat banii denainte Divanului domnii 
mele�

Drept aceia, dar și domniia me, dacă am văzut de bună voia lor vânzare și deplin(ă) 
plată întru mânule lor, am dat și am întărit și de la domniia me, de mai sus numitului 
boiarinului nostru, dumisale Iordachi Cantacuzino vel visternic, pre acele casă, cu tot 
locul lor, ce-au cumpărat de la Vasilie Adam vistiernicul. Așijdere, și pre acel loc de casă 
și cu pivnița ce-au cumpărat de la Nastasie, giupâniasa lui Hisoverghie, din zapis de 
cumpărătură ce ni-au arătat, ca să-i fie și de la domnie me drepte ocini și cumpărături, 
dumisale și cuconilor dumisale, și uric de la domniia mea, neclătit și nerășuit, niciodinoară, 
stătător în veci.

Şi nime altul să nu să amestece piste această adivărată carte a domnii mele.
La Iași, în anul3 7231 <1724> mart(ie) 20, în a triia domnie.
Io Mihai Racoviță voievod4�
Ilie Catargiul vel logofăt.
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BAR, Documente istorice, CMXXVI/13. Copie.
__________________________
1 Intitulația în limba slavă.
2 Așa în text.
3 Patru cuvinte în limba slavă.
4 Urmează, stilizarea sigiliului domnesc, cu locul legendei colorat în galben, având în câmp mențiunea: „l(ocul) 

p(eceții) g(os)pod”.

10. 1724 (7232) martie 29.
Ştefan Luca vist(iernic) fac știre cu această scrisoare a me ca să s(e) știe, precum am 

avut tocmală cu dum(nea)lui Iordachi Cantacuzino vist(iernic) de i-am dat o bucată de 
loc din locul ce-am fost cumpărat ei de la Paradis, pe Ulița Strâmbă: i-am dat șapte pași de 
loc în curmezișul locului de ș-au îndreptat ograda dumisale. Şi dum(nea)lui încă mi-au 
dat casăle ce-au fost cumpărat de la Vasiliță vistiernicul de le-au mutat pe locul mieu, încă 
cu toate câte trebuesc în casă.

Pentru credința am iscălit.
7232 <1724> martie 29.
Ştefan Luca vist(iernic).

S-au posleduit, Costandin Leondari sulger <m. p.>.

BAR, Documente istorice, CMXXVI/14. Copie.

11. 1728 (7236) februarie 20, Iași. 
Noi Grigorie Ghica voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Ţării Moldovei1. Adică 

domniia me am dat și am întărit boerului nostru cinstit și credincios, dumisale lui 
Iordache Cantacuzino vel spatar, pre a sa driaptă ocină și moșie, pe casăle de aice din Iași, 
di pe Ulița Mare, cu tot locul lor cât au ținut Ursachi stolnicul, și cu alte locuri ce-au mai 
cumpărat dum(nea)lui pinpregiur, din ispisoace de cumpărătură și de întăritură ce-au 
avut de la domniia sa, Mihai vodă, care casă cu tot locul lor ș-au cumpărat și é<l>2 de la 
Gligoraș Bozagiul ce-au fost vameș mare. Însă pe giumătate de casă și cu giumătate de loc 
i-au dat dumisale danie pentru un bine ce i-au făcut dum(nea)lui Iordachie vel spat(ar), 
când au fost visternic mare la domniia lui Mihai vodă, de i-au scos niște bani de la cămara 
domniască cu mijlocul dumisale, care bani au fost cheltuit Bozagiul de la dânsul, luați cu 
datorie în trebile domnești. Iar pe giumătate de casă, cu loc cu tot, i-au dat dumnialui vel 
spat(arul) bani gata, 250 de lei, în mânule Bozagiului, iar Bozagiul au fost luat aceste casă, 
cu multă pâră și cu giudecata a tot Divanul lui Mihai vodă, de la stolniceasa Ursăchioae 
pentru multă datorie ce-au avut Bozagiul la Dumitrașco Ursachi stolnic, precum mai pre 
largu arată ispisocul domniei sale, lui Mihai vodă, ce de vânzare Bozagiului.

Așijdire, ni-au mai arătat dum(nea)lui vel spatar(ul) și altu ispisoc a domniei sale, lui 
Mihai vodă, într-acesta chip scriind, cum după cumpărătură ce-au cumpărat dumnialui 
aceste casă de la Bozagiul, văzind jalobele stolnicesii Ursăchioai, ce să jăle tot de strâmbătate 
și scotind și dum(nea)lui vel spat(arul) să nu fie cu blăstăm, încă de iznoavă au mai dat 
dum(nea)lui și stolnicesii Ursăchioaei 260 lei că tâmplându-i-să a-ș(i) căsători Ursăchiaoe 
pe fiică sa, Catrina, și lipsindu-i multe de cele câte îi trebuia, ca unii fete de boeriu, iarăși 
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au făcut dum(nea)lui pomană agiutorind-o pe dumniaei stolniceasa cu toate câte i-au 
trebuit, care s-au socotit prețul acelor cheltuele ce-au cheltuit dum(nea)lui vel spat(arul) 
deplin acei bani ce mai sus scriu, 260 lei. La care, atunce și stolniceasa, din bună voia sa și 
cu toți ficiorii ei, au dat zapis osăbit de la dânșii de vânzare pre aceste casă.

Așijdire, au mai arătat dumnialui vel spat(arul) și alt ispisoc de la domniia sa, Mihai 
vodă, scriindu cum ș-au cumpărat și é<l>2 și alte casă, cu tot locul lor, de la Vasilie Adam 
biv vtorii vist(iernic), drept 60 lei, bani gata, care și lui Vasilie vist(iernic) i-au fostu de 
pre tată-său, Adam neguțitoriul. Fiind aceastu loc despre Ulița Strâmbă, hotărându-să cu 
locul dumisale ce-au cumpărat cu casăle de la stolniceasa Ursăchioae, au lipit și acestu 
loc la ograda dumisale. Şi mai scrie tot la acel ispisoc a lui Mihai vodă, precum ș-au mai 
cumpărat dum(nea)lui și alt loc de casă cu pivniță, despre Ulița Mare, de la Nastasie, 
giupâneasa lui Hrisoverghie, fata Sturzii, și de la fiul său cel mic, Mihalache, drept 70 
lei bătuți, bani gata, măcar că un ficior a ei mai mare, fiind fugit la ace vreme în Ţara 
Românească, în zapis n-au iscălit, dar pentru a lui datorie s-au vândut acestu loc, de 
vreme că luând datornici(i) toate bucatile mâni-sa, Hrisoverghioai, și neavând cu ce își 
scoate bucatile, au vândut casăle ei de la părinții ei și au dat pentru ace datorie și l-au lipit 
iarăș(i) la ograda dumisale.

Întru aceia, iarăși au mai arătat dumn(nea)lui vel spat(arul) și altu zapis de la Ştefan 
Luca vist(iernic), scriind cum au făcut schimbătură cu dum(nea)lui vel spat(arul): au dat 
Ştefan Luca vist(iernic) o bucățe de loc din locul casălor sale dumisale lui vel spat(ar) de 
au lipit-o la ograda dumisale, și dum(nea)lui vel spat(arul) au dat lui Ştefan Luca niște 
casă gata, care li-au fost cumpărat dum(nea)lui vel spat(arul) de la Vasilie vist(iernic), și 
încă li-au tras cu meșterșug de li-au și mutat pe locul Lucăi vist(iernic). 

Care aceste locuri, toate câte scrie mai sus, li-au cuprinsu dum(nea)lui vel spat(arul) 
toate în ograda dumisale.

Drept aceia, dară și de la domniia me am dat și am întărit, de mai sus numitului 
boiariului nostru cinstit și credincios, dumisale lui Iordachi Cantacuzino vel spat(ar), 
pre acee casă gata, cu tot locul lor, ce ș-au cumpărat de la Bozagiul și mai pe urmăși 
de la Ursăchioae. Așijdire, și pe alte locuri de casă ce osăbit ș-au mai cumpărat, care 
li-au îngrădit toate într-o ogradă, și schimbătură ce-au avut, ca să-i fie dumisale și de la 
domniia me, driaptă ocină și moșiie și uric și întăritură, cu tot hotarul, stătătoriu în veci.

Şi nime altul să nu să amestece înainte cărții domnii mele.
La Iași, în anul3 7236 <1728> fevr(uarie) 20, întru întâia domniie.
Io Grigori Ghica voievod4�

S-au posleduit, Costandin Leondari sulger <m. p.>.

BAR, Documente istorice, CMXXVI/15. Copie.
______________________
1 Intitulația în limba slavă.
2 Omis.
3 Patru cuvinte în limba slavă.
4 Urmează, stilizarea sigiliului domnesc, cu locul legendei colorat în roșu, având în câmp mențiunea: 

„l(ocul) p(eceții) g(os)pod”. 
12. 1755 (7264) octombrie 20, Iași� 
Io Matei Ghica voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Ţării Moldovei1. Facem știre 
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cu această carte a domniei mele tuturor cui să cade a ști că iată ni-au arătat al nostru cinstit 
și credincios boeriu, dum(nea)lui Iordachie Cantacuzino, biv vel logofăt, o carte de la 
răposatul, fericitul întru pomenire, părintele domniei mele, mărie sa Grigorie Ghica v(oie)
vod, scriindu că dum(nea)lui, având un loc de casă aice în târgul Iași, pe Ulița Strâmbă, 
care loc l-au lăsatu dum(nea)lui din hotarul ogrăzii dumisale și ș-au făcut casă și pivniți 
de piatră supt casă, care iaste lipită de ograda dumisale, și într-ace pivniță își puni vinul 
care iaste de trebuința casăi dumisale, și câteodată să întâmplă de-și vinde câte trei-patru 
buți de vin. Şi mărie sa, părintele domnii mele, au socotit, fiindcă casăle boerești pe locul 
dumisale și lipit(e) de ograda dumisale iar nu este crâcimă în târgu nici la mahala, și s-au 
milostivit mărie sa și au hotărât cu testamentu, când s-ar întâmpla a vinde vin într-ace 
pivniță să aibă pace despre toți, de camănă, de bezmăn, de cepăritu, și din braniște, și 
de buar2, și de de loc agesc, și de pecete agiască și de alte angării de toate, ce-ar fi pe alte 
crâcime de aice din Eși, de toate să fie scutită, că așa au voit mărie sa, părintele domniei 
mele, ca nime să nu îndrăzniască a-i face oricât de puțină supărare.

Deci și domniia me, după carte răposatului părintelui domniei mele, am găsit cu cale și 
i-am întărit dumisale pe această mai sus scrisă casă cu pivniță, ce iaste lipită lângă ograda 
dumisale, ca oricând s-ar întâmpla să vândă vin. Şi domniia me m-am milostivit ca s(ă) 
fie scutită de toate acele mai sus scrisă, nime întru nimică să nu supere, ce toți să s(e) 
feriască și să de bună pace de toate angăriile, că oricine să va ispiti a face mult val piste 
carte domnii mele să vor pedepsi de la domniia me.

Aceasta scriem.
La Iași, în anul3 7264 <1755> octomvr(ie) 20.
Io Matei Ghica v(oie)vod.
T(oa)d(er) 4 log(o)f(ă)t procitelnom5�

BAR, Documente istorice, CMXXVI/16. Copie.
______________________________
1 Intitulația în limba slavă.
2 „bour”.
3 Patru cuvinte în limba slavă.
4 Urmează, stilizarea sigiliului domnesc, cu locul legendei colorat cu triunghiuri negre, având în câmp mențiunea: 

„l(ocul) p(eceții) g(os)pod”.
5 „Toader 3 logofăt a citit”. 

13. 1760 (7269) septembrie 27. 
Costantin Cantacuzino biv vel ban înștiințăz cu această scrisoare a me, precum să să 

știe că de a me bună voie am vândut dumisale cumnatului Ioniță Cantacuzino biv vel 
vist(iernic) un loc cu pivniță de piatră în târgul Iașii, ce iaste lângă locul dumisale, care să 
începe lungul locului din Ulița Strâmbă și merge până în Ulița Mare, care măsurându-să 
pe latul locului, din cărare grădinii ce merge drept la portița grădinii din fund și până 
în zaplazii ogrăzii dumisale răposatului Aristarh visternic, s-au aflat la măsurătoare 14 
stânjăni domnești și trei palme latul locului, care acestu loc și mie îmi este dat de zestre 
de la răposatul socrul mieu, dum(nea)lui Iordachie Cantacuzino logofăt.

Şi socotindu eu că mie nu-mi este atâta trebuitor acestu loc, cu casă și cu pivniță de 
piatră, iar dumisale îi iaste mai trebuitor, fiind tot în ograda dumisale, iată, de bună voia 
me, m-am tocmit cu dum(nea)lui și i-am vândut locul acestu de mai sus arătat, cu casă și 
cu pivniță de piatră, în 800 lei, bani gata. Şi mi-au dat dumnialui acești bani toți deplin, 
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dar mai pe urmă, singur dum(nea)lui, de bună voie dumisale, știindu-mi neputința me, 
au scos și mi-au mai dat 200 de lei, cu care mi-au plinit 1.000 de lei, care bani, de mai sus 
arătați, luându-i eu toți de plin în mâna me, i-am dat această scrisoare la mâna dumisale, 
ca să aibă dum(nea)lui a stăpâni locul acesta, cu casăle și cu pivniță de piatră cu bună pace, 
și niam de niamul dumusale, în veci. Şi pe scrisoare me aceasta să aibă dum(nea)-lui a-li 
face și întăritură domniască și nime din fiii sau niamul nostru să nu să amestice la această 
de bună voie a me vânzare, ce să aibă dum(nea)lui a stăpâni cu pace.

Şi la această tocmală și vânzare s-au tâmplat mulți boeri mari și ficiori de boeri, carii 
mai gios s-au iscălit.

Şi eu încă, pentru mai mare încredințare, am iscălit, punându-mi și pecete.
7269 <1761> săptemv(rie) 27.
Costandin Cant(acuzino) ban am vândut; Ianache Cant(acuzino) 3 log(o)făt; Radu 

Racoviță log(o)făt martur; D. Paladi vornic martur; Lupu Balș vel vornic martur; Vasili 
Ros(e)t hat(man); Iordachi Cant(acuzino) biv vel pah(arnic).

S-au posleduit, Costandin Leondari sulger <m. p.>.

BAR, Documente istorice, CMXXVI/16 bis. Copie.
 
14. 1760 (7269) octombrie 20.  
Iordachi Cantacuzino biv vel pah(aric) adiverescu cu această scrisoare a mea, precum 

parte me din locul casălor din târgu din Iași, ce-am avut de la răposat părintele nostru, 
adică pe giumătate dumisale badelui Ioniță, frate-mieu, și pe giumătate mie, precum 
arată și diiata tatălui nostru, afară de locul ce-au dat răposat(ul) zestre surorii noastre, 
lelii Saftii, care loc iaste pe Ulița Mare, și nefiindu-mi mie trebuitor, din bună voia me, 
i-am vândut dumisale fratelui mieu, badei lui Ioniță Cantacuzino biv vel vist(iernic), toată 
parte mea aceasta, drept 1.000 lei, adică una mie lei noi, care bani mi-au dat dumnialui 
toți deplin în mânule mele. Şi dum(nea)lui să aibă a-și ține și a-și stăpâni tot locul acesta 
cu pace.

Şi vânzare aceasta să fie bună, nesmintită, de cătră nime în veci. Di pe care să aibă 
a-și face dum(nea)lui și întăritură g(os)pod. Şi la această, de bună voie me vânzare, sau 
întâmplat și alți boeri mari, carii mai gios au iscălit.

Şi pentru mai adivărată credința am și iscălit.
Iordachi Cant(acuzino) pah(arnic).
7269 <1761> octomvr(ie) 20.

BAR, Documente istorice, CMXXVI/17. Copie.
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15. 1761 (7269) aprilie 7, Iași. 
Cu mila lui Dumnezeu, noi Ioan Theodor voevoda, domnu Ţării Moldavii. Facem 

știre cu acest hrisov al domnie(i) mele, tuturor cui să cade a ști, că iată, viind înainte 
domniei mele cinstit și credincios boeriul nostru, dum(nea)lui Ioniță Cantacuzino biv 
vel vist(iernic), ni-au arătat pentru casăle dumisale și locul lor de aice din Iași, la Ulița 
Mare, cu pivniță de piatră și cu crâșmă și cu altă pivniță de piatră și dughene din dos, 
la Ulița Strâmbă, și cu altele ce sînt făcute în ogradă, care li-au dat dumnealui răposatul 
log(o)făt Iordachi Cant(acuzino), părintele dumisale, cu diiată. Adică giumătate dumisale 
vist(iernicului) Ioniță Cantacuzino și giumătate pah(arnicului) Iordachi Cant(acuzino), 
fratelui dumisale, după cum arată la diiata dumisale log(o)fătului.

Deci acea giumătate de loc de casă, la Ulița Mare, nefiind trebuitori dumisale 
pah(arnicului) Iordachi și fiind tot în ogradă cu locul dumisale vist(iernicului) Ioniță, 
l-au vândut dumisale visternicului Ioniță, fratelui dumisale, în 1.000 de lei, după cum am 
văzut domniia mea și scrisoare cel de vânzare al1 dumi(sale) pah(arnicului). 

Așijdere, și pentru alt loc ce au mai fost cumpărat dum(nea)lui răposatul Iordachi 
Cant(acuzino) log(o)făt de la giupâneasa lui Hrisoverghie și de la Vasiliță vist(iernicul), 
care locu l-au dat dum(nea)lui log(o)fătul zestre fiicii dumisale bănesii Saftei, după cum 
arată și pentru acest loc la diiata răposatului, și nefiind trebuitori nici dumisale banului 
Dinului Cant(acuzino), iarăși, fiind tot în ograda dumisale vist(iernicului) Ioniță, i l-au 
vândut dumisale locul acela, cu casă și cu pivniță de piiatră, iar în 1.000 lei, după cum am 
văzut domniia mea și scrisoare ce de vânzare a dumi(sale) banului.

Şi au rămas tot locul de la Ulița Mare, cu casă cu tot și cu pivnițăle de piatră și crâșma 
cu altă pivniță de piatră și cu dughenile, ce sînt din dos, și cu altele toate câte sînt al(e) 
dumisale vist(iernicului) Ioniță Cant(acuzino).

Deci, cerșând de la domniia mea ca să rânduim vornici de poartă să i să măsoare tot 
locul dinspre toate părțile cât ține ograda dumisale și cârșma și cu toate dughenile ce sînt 
din dos pe locul dumisale și să i să facă întăritură, am poroncit domniia mea dumisale Ion 
Bogdan vel log(o)făt de-au rânduit pe Neculai Tiron vornic de poartă, carele mergându 
din poronca domnie(i) mele la casăle dumi(sale) vist(iernicului) Ioniță Cant(acuzino) au 
început a măsura cu un stânj(en) de 8 palme domnești, întăi din fața Uliții Mari pe din 
afară, din colțul grajdiului ce este lângă cuhne vist(iernicului) Aristarh și până în colțul 
cuhnii, unde să începe altă uliță, pintre ograda vist(iernicului) Ioniță și pintre ograda 
dumisale hat(manului) Costandin Ros(e)t: s-au aflat 49 stânj(eni).

Deci de acolo, din colțul ogrăzii, de la cuhne, s-au măsurat drept pe lângă zăplazi 
până în colțul locului ce să abate Ulița Strâmbă spre poarta Dancului, și s-au aflat 67 pol 
stânj(eni).

Deci de acole, din colțul locului, de unde este hotar piatră, drept pe lângă gura pivniții 
de piatră, ce este la cârșma dumi(sa)li, și pe denainte dughenilor, ce sînt pe afară al(e) 
dumsale vist(ienicului), pe lângă zaplazi, drept până unde să desparte cu zăplazul 
dumi(sale) vist(iernicului) Aristarh: s-au aflat 41 pol stânjăni.

Deci de acolo, pe lângă zăplazii dumi(sa)li vist(iernicului) Aristarh, ce să desparte 
ograda de grădina dumisale vist(iernicului) Cant(acuzino), și drept la Ulița Mare, până 
iarăși în colțul grajdiului dumisale vist(iernicului) Ioniță Cant(acuzino), de unde s-au 
început întăi, și s–au aflat 69 pol stânj(eni). Şi s-au închiet tot locul ogrăzii și a casălor și 
cu dughene cu tot și pivniță și toate, cu măsura de câte patru părțile ogrăzii.
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Deci domniia mea, văzând scrisoare de vânzare a pah(arnicului) Iordachi, fratele 
dumisale, și al dumisale banului Dinului Cant(acuzino), cumnatul dumi(sa)le, întru care 
arată al1 dumilor sale bună voe, i-au vândut dumi(sa)le visternicului tot locul ce-au avut.

Iată și domniia mea am dat și am întărit cu acest hrisov al domniei mele, de mai sus 
numitului cinstit și credincios boeriului domnie(i) mele, dumi(sa)le Ioniță Cant(acuzino) 
biv vel vist(iernic), pe tot locul ce este arătat mai sus, după măsurătura vornic(ului) 
de poartă, atâta locul ce are dat de părintele dumi(sa)li, cât și cel de cumpărătură, să-l 
stăpâniască cu bună pace, în veci, dum(nea)lui și giupâneasa și cuconii dumisale, după 
măsurătura ce este arătat(ă) mai sus.

Şi altul nime să nu să amestece.
Şi s-au scris hrisovul acesta în orașul domniei mele, în Iași, cu mâna lui Dumitrachi 

Vârnav ot Vist(ierie).
7269 <1761> apr(ilie) 7.
Io Ioan voevod2�
Ioan Bogdan vel logofăt procit.
Ianachi Cant(acuzino) 3-ti log(o)făt procit.

S-au posleduit, Costandin Leondari sulger <m. p.>.

BAR, Documente istorice, CMXXVI/18. Copie.
__________________________
1 Așa în text.
2 Urmează, stilizarea sigiliului domnesc, cu locul legendei colorat în roșu, având în câmp mențiunea: „l(ocul) 

p(eceții) g(os)pod”.
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Marius Chelcu

O motivaţie
Partea de început a titlului este identică cu a altui text, recent apărut în cuprinsul altei 

publicații1, însă cele două studii nu se suprapun, ci doar se aseamănă ca idee și metodă, 
dintr-un motiv pe care îl voi arăta la final. 

Mai amintim acum și faptul că o primă formă a fost prezentată public în cadrul unei 
ședințe a Filialei Iași a Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a 
Academiei Române2, chiar dacă cercetarea nu aparține neapărat genealogiei, ci mai 
curând prosopografiei urbane. Este un domeniu de studiu care, dincolo de unele restituiri 
notabile din perspectiva metodei și a consistenței documentării, rămâne totuși destul 
de inegal în privința rezultatelor. La masa dezvelirii straturilor depuse în timp peste 
locurile și vechile zidiri ieșene s-au așezat oameni cu pregătire diversă, de la istorici, 
arheologi și arhitecți, până la jurnaliști și pasionați de trecutul orașului. Totuși, în ciuda 
diversității viziunilor, abilităților și instrumentelor utilizate de fiecare în parte, energiile 
ajung destul de rar să fie puse în dialog, pentru a se completa reciproc, autorii preferând 
să se exprime cel mai adesea separat, incomplet și uneori eronat. Textul de față nefiind o 
pledoarie pentru metodă, vom încheia aici introducerea, precizând că nici textul de față 
nu excelează prin mult invocata interdisciplinaritate, dar speră la ea, lucru pe care, de 
asemenea, îl vom motiva la sfârșit.

Drept urmare, sursele și metoda studiului nostru au fost cu precădere cele ale 
istoricului, anume referințele bibliografice și textele documentelor editate, la care am 
adăugat informații noi pe care le-am descoperit în fondurile de arhivă.

Locurile și clădirile asupra cărora ne-am îndreptat atenția se află într-o zonă a orașului 
care în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și-a schimbat radical structura topografică, 
în urma unor lucrări de amenajare a teritoriului. Este vorba despre ceea ce s-a numit, 
urmând succesiunea în timp a toponimului, Râpa cea Mare, Râpa Pevețoaiei și apoi a 
Privighețoaiei. Mai precis, ne-au interesat locurile situate pe marginea dinspre biserica 

1.  Fragmente din istoria oraşului Iaşi: reşedința Agenției Austriece, în „Analele Știinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași (serie nouă), Istorie”, LV (2019), p. 383-417.

2.  Şedința din 12 mai 2019.
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Sfântul Gheorghe Lozonschi a râpei, anume cele aflate peste drum, mai jos de biserică.
Una din primele reprezentări cartografice ale bisericii o aflăm în planul italianului 

Giuseppe Bayardi, alcătuit în anul 1819 (Fig. 1)3. Planul respectiv este important, cum 
vom vedea, și pentru un nume înscris acolo, care a generat multă fantezie, detaliu asupra 
căruia vom insista la momentul potrivit. Deocamdată am indicat pe acest decupaj locurile 
care au făcut obiectul cercetării, prin încadrarea lor într-un chenar.

Însă planul care ne-a folosit cel mai mult datează din anul 1835 (Fig. 2)4. Este un plan 
care a însoțit o hotarnică5. Putem vedea aici biserica, locurile și clădirile învecinate. 
Reprezentarea ne-a fost utilă pentru reconstituirea formei și evoluției stăpânirii terenurilor 
din jurul bisericii, fiindcă, din punct de vedere cronologic, planul se situează aproximativ 
la mijlocul distanței dintre anul 1708, atunci când Măricuța Pevețoaia și ginerele ei Vasile 
Pietreanul diac de vistierie au achiziționat terenuri acolo și începutul secolului al XX-lea, 
unde ne-am încheiat noi cercetarea.

3.  ANI, Planuri și hărți, nr. 477.
4.  ANI, Documente, 714/36.
5.  Ibidem, 714/35.

Fig. 1. Detaliu din copia planului lui planul italianului Giuseppe Bayardi
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Fig. 2. Planul 
alcătuit în anul 1835 
cu prilejul 
hotărnicirii locului 
aflat în stăpânirea 
lui Andronachi 
Vasiliu

Pentru o și mai bună vizualizare a dispunerii locurilor reprezentate pe planul din anul 
1835 redăm și suprapunerea peste harta Google Maps actuală (fig. 3). 

Fig. 3. Planul din 1835, suprapunerea peste harta Google Maps actuală

Stăpânii locurilor și ai imobilelor situate mai jos de biserica Sf. Gheorghe Lozonschi
Având în față planul din anul 1835, precum și suprapunerea sa pe harta preluată 

de pe Google Maps, ținta cercetării a reprezentat-o locurile și clădirile din perimetrele 
desenate cu verde și roșu, nu și acela colorat cu albastru, cu toate că pentru acela a fost 
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întocmit inclusiv acest plan și s-a păstrat o arhivă bogată, în mare parte editată de către 
Tudor Pamfile6 și preotul Constantin Bobulescu7. Acela este locul pentru care se poate 
reconstitui o succesiune aproape continuă a proprietății, începând de la 1708, până în 
prezent. Pentru a nu-l ignora cu totul, luând-o din anul 1970 în jos, știm că într-o aripă 
a cădirii, care astăzi se află într-o stare de avansată degradare, a locuit între 1950 și 1972 
poetul George Lesnea8. În aceeași clădire, spre sfârșitul secolului al XIX-lea a funcționat un 
pension pentru băieți unde a fost înscris avocatul și publicistul Eugen Herovanu, cât timp 
a fost elev al Liceului Național9. În articolul în care sa amintit de locuirea poetului George 
Lesnea și a publicistului Eugen Herovanu în clădirea din fundacul Lozonschi, s-a afirmat, 
cu o undă de regret, că dovezi mai vechi nu s-au găsit. Afirmaţia este încă o dovadă a 
lipsei dialogului, de care aminteam la început, între cei preocupați de istoria unor vechi 
locuri și clădiri ieșene. Dimpotrivă, informația generoasă ne duce, aproape neîntrerupt, 
până în anul 1708, locul respectiv nefiind altul decât acela al Măricuței Pevețoaiei, unit 
cu acela pe care îl primise un ginere al ei de la preoții bisericii Sfântul Gheorghe fiindcă 
oferise niște materiale pentru acoperirea lăcașului10�

Cu toate că am putea urmări curgerea proprietății și legăturile, inclusiv cele de 
rudenie, dintre stăpânii locului marcat pe plan cu albastru, nu aceasta a fost ținta 
căutărilor noastre, ci locurile învecinate, situate mai jos de biserică. Sunt rare cazurile 
unde mulțimea mărturiilor scrise te ajută să urmărești firul aproape neîntrerupt. Pentru 
cele două locuri, marcate pe planul din anul 1835 cu verde și roșu, am resimțit din plin 
dificultatea documentării, fiindcă am găsit puține referiri la ele mai vechi de jumătatea 
secolului al XIX-lea. În ciuda situației aparent descurajante, am putut totuși, pe baza unor 
informații colaterale și a unei stăruitoare căutări prin inventarele arhivelor, să refacem, fie 
și fragmentar, curgerea proprietății. 

1. Terenul marcat cu verde 
a. Familia Miclescu
Pentru locul situat pe planul din anul 1835 în mijloc (Fig. 2), o primă mărturie generoasă 

o avem abia din anul 1765, așadar spre mijlocul secolului al XVIII-lea, fiind o judecată 
între stolnicul Ioniță Miclescu și nepotul său de frate, Gavril Miclescu. Diferendul dintre 
unchi și nepot fusese provocat de stăpânirea casei de pe Ulița Feredeielor11, casa fiind 
situată, după cum am putut constata din informațiile colaterale, tocmai pe terenul marcat 
pe planul din anul 1835 cu verde. 

Ioniță Miclescu se plângea că nepotul său de frate, de fiecare dată când venea la Iași, se 
abătea pe la casele de lângă Râpa Pevețoaiei unde „risipea și împrăștia tot de prinprejurul 
caselor”. Furia nepotului era ațâțată de pretențiile pe care le avea la stăpânirea imobilelor 
ce aparținuseră bunicului său. Judecata a arătat totuși că nemulțumirile exprimate 
violent de Gavril Miclescu nu aveau temei, judecata fiind tranșată tocmai de o mărturie 
a fratelui său, Sandu Miclescu. Sandu a declarat că tatăl său și al lui Gavril a primit de 
la bunicul lor, logofătul Gavril Miclescu, o casă din Tălpălărie, adică de partea cealaltă a 

6.  T. Pamfile, Documente, în „Miron Costin”, Bârlad, VII, nr. 1-4, 1919 („Regeste documentare atingătoare la Biserica Sf. Gheorghe 
Lozonschi din Iași, scoasă dintr-o condică de averi Racovițești – Rusetești).

7.  C. Bobulescu, Banul Tănase Gosan (1769…-1831 iunie 17), București, 1928.
8.  Ostap, Constantin, Mitican, Ion, Cu Iaşii mână în mână (Mixtum compositum Iassyense, vol. III, Iași, Editura Tehnopress, 1999.
9.  „Pensionnat de jeunnes garcons, Amedée Weitzicker”. Pensionul soților Weitzicker�
10.  Caproșu, Documente Iaşi̧ III, p. 307, nr. 342.
11.  Documente, în „Ioan Neculce”, V, 1925, p. 193-194, nr. 126; I. Caproșu, Documente Iaşi, VI, p. 723-724, nr. 818.
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Râpei Pevețoaiei, iar ei, nepoții, au vândut locul și casele. Potrivit acelei mărturii, reieșea 
că fiii lui Constantin Miclescu îşi primiseră partea de moștenire din averea bunicului. 
Așadar, unchiul Ioniță Miclescu a rămas stăpân îndreptățit al caselor situate mai jos de 
biserica Sf. Gheorghe, fără teama că aprigul și nemulțumitul său nepot, Gavril, va mai 
risipi lucrurile de prin curte, de necaz că nu poate să se mai împărtășească puțin din 
moștenirea bunicului12� 

Din păcate,  nu știm de la cine avea locul de pe Ulița Feredeielor bătrânul logofăt Gavril 
Miclescu, oricum el apare menționat în stăpânirea logofătului încă din prima jumătate a 
secolului al XVIII-lea.  

După aproape 20 de ani de la judecata amintită, în anul 1783, stăpânul caselor era 
paharnicului Sandu Miclescu13.  El se pare că a intrat în grațiile unchiului, Ioniță Miclescu, 
în favoarea căruia dăduse mărturie în anul 176514, primind ceea ce râvnise fratele său în 
trecut�

Urcând în timp, după 11 ani, în 1794, Sandu Miclescu nu mai era în viață, iar casa și 
locul intraseră în stăpânirea văduvei sale, Măriuța Micleasca15. Ea își scria testamentul la 
29 martie 181516. Un act scris în grabă, de mâna testatoarei, în care nu apar casele din Iași 
de pe Ulița Feredeielor. Ştim însă că le-a deținut unul dintre fiii ei, Vasile Miclescu, care 
la rândul său le-a vândut, la 15 decembrie 1819, domniței Mărioara17, așa cum era numită 
cumpărătoarea locului și a casei în actul de vânzare18�

Era momentul încetării stăpânirii de cel puțin un secol a familiei Miclescu asupra 
locului situat mai jos de biserica Sf. Gheorghe Lozonschi, locul intrând în proprietatea 
familiei Sturdza, mai precis a soției lui Grigore Sturdza, Mărioara sau Marghioala, cum 
mai era ea numită, fiică a domnului Grigore Callimachi. Achiziția nu era întâmplătoare, 
de vreme ce Grigore Sturdza, soțul domniței Mărioara, își avea casele peste drum, acolo 
unde fiul lor, viitorul domn al Moldovei, Mihail Sturdza și-a ridicat un palat cu banii 
publici, fiindcă l-a făcut pentru un timp reședință domnească19� 

Iată cum se limpezește și mai mult, de fapt se închide, cazul misterioasei domnițe 
Mărioara al cărei nume a fost legat de biserica Sf. Gheorghe numită Lozonschi. Acum 
se vede că totul a pornit de la felul cum a notat inginerul Bayardi pe planul orașului 
Iași biserica respectivă, anume „biserica domniței Mărioara”. Lucrul nu este de mirare, 
domnița locuia în vecinătate și era, fără îndoială, apropiată de nevoile bisericii. În plus, 
Bayardi cunoștea bine casa lui Grigore Sturdza și a căutat probabil să o înveșnicească 
pe domniță, notând-o pe planul întocmit în anul 1819, legându-i astfel numele de 
biserica Sfântul Gheorghe. Doar că, după zidirea și rectitorirea bisericii de către familiile 
Lozonschi și Sion și moartea domniței Mărioara, legătura numelui ei cu biserica a 
dispărut din memoria oamenilor, rămânând doar pe o hartă. Un secol mai târziu, când a 

12.  Documente, în „Ioan Neculce”, V, 1925, p. 193-194, nr. 126; Caproșu, Documente Iaşi, VI, p. 723-724, nr. 818.
13.  Caproșu, Documente Iaşi, VIII, p. 245, nr. 191.
14.  Documente, în „Ioan Neculce”, V, 1925, p. 193-194, nr. 126; Caproșu, Documente Iaşi, VI, p. 723-724, nr. 818.
15.  Caproșu, Documente Iaşi, IX, p. 227-228, nr. 244.
16.  Actul de ultimă voință și-l redacta în grabă, în condițiile în care, ducându-se în vizită la moșia Epureni de lângă 

Iași, a paharnicului Dumitrache Iamandi s-a îmbolnăvit acolo grav (Documentele familiei Miclescu, p. 302-305, nr. 264). 
Măriuța nu a murit atunci, dar încercarea prin care a trecut a îndemnat-o să se călugărească (ibidem, p. 310-311, nr. 273).

17.  Rezumatul documentului nu precizează acest amănunt, fapt care inițial ne-a făcut  să credem că este vorba des-
pre Maria Callimachi, născută Cuza, cea de-a doua soție a vornicului Alexandru Callimachi, dar care la 1819 era tânără, 
ea murind în anul 1843. Apoi lucrurile s-au limpezit prin faptul că această Marghioala Callimachi îi lasă casele fiicei 
sale Elena, născută Sturdza (ANI, Divanul de întărituri, Tr. 1750, op. 1984, nr. 283, f. 2v. și 4r.).

18.  ANI, Divanul de întărituri, Tr. 1750, op. 1984, nr. 283, f. 2v. și 4r.
19.  C. Bobulescu, Fostul palat domnesc din Iaşi al lui Mihai vodă Sturza, Iași, 1931, 44 p.
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fost redescoperită de N.A. Bogdan, formula lui Bayardi, „biserica doamnei Mărioara”, a 
dat prilej de prea multă fantezie.

Revenind la locul de casă, după moartea Mărioarei, el a revenit fiicei sale Elena, 
căsătorită cu nobilul rus Ioan Festus Harting, care a trăit în gubernia Basarabia, a murit și 
a fost înmormântată la Chișinău în anul 1831. 

d. Ruxandra Docan și Costache Tomazichi
Cu un an înaintea morții, Elena Harting, născută Sturdza, a vândut casele pe care le 

moștenise de la mama sa păhărnicesei Ruxandra Docan, soția lui Vasile Docan, născută 
Plitos20. Tranzacția nu a fost întâmplătoare, cum nu întâmplătoare au fost toate înstrăinările 
terenurilor de lângă biserica Sfântul Gheorghe. Tatăl Ruxandrei, Grigore Plitos, a crescut 
în casa boierească a Sturdzeștilor de la Iași. Grigore Plitos a ajuns, datorită calităților 
sale, serdar și vătav de curte al lui Grigore Sturdza21. Așadar, familiile Plitos și Docan 
erau casnici ai Sturdzeștilor. Ruxandra Docan a rămas văduvă de tânără. Vasile Docan a 
murit în domnia lui Ioniță Sandu Sturdza și i-au rămas doi feciori, Grigore și Neculai22� 
Dispariția lui Vasile Docan și văduvia Ruxandrei au făcut ca în șirul stăpânilor locului și 
ai caselor situate în vale de biserica Sf. Gheorghe să apară pentru scurt timp un anume 
Costache Tomazichi.

Despre acest vremelnic posesor al imobilelor de pe unul din locurile care face obiectul 
cercetării noastre, paharnicul Constantin Sion nu prea a avut cuvinte de laudă. Cu toate 
înfloriturile stilistice, cunoștințele lui Sion despre locuitorii acelui capăt din mahalaua 
Feredeielor erau de primă mână, fiindcă Sioneștii au locuit acolo23. Citatul care îl descrie 
pe Tomazichi este pe cât de pitoresc, pe atât de folositor reconstituirii curgerii proprietății 
locului de lângă biserica Lozonschi, stăpânit anterior de familia Miclescu și apoi de 
membri ai familiei Sturdza. Sion l-a numit pe Tomazichi, nu a fost singurul caz, „păcat 
grecesc”, care și-ar fi părăsit prima nevastă la București, fugind în Moldova, la Iași, unde 
a intrat logofăt al casei lui Mihai Sturdza, când viitorul domn era încă boier. „Murind 
Vasile Docan, ginerele agăi Grigore Pilitos, care era atunci logofăt al casei logofătului 
Grigoraș Sturza, și rămânându-i doi copii nevârstnici și bună avere, s-au îngurluit grecu 
Tomazichi cu sluta Docăneasă, s-au cununat, și după ce s-au ciulit din averea lui Docan, 
a lepădat-o”. Tot Sion spune că „după ce a ajuns domn stăpânu-său Mihai vodă, l-a făcut 
pe Tomazichi director al palatului domnesc și agă”24�

Pe noi ne interesează perioada în care, așa cum amintește paharnicul Sion, Tomazichi, 
în urma unei însoțiri efemere, s-a înfruptat din moștenirea răposatului Vasile Docan. Din 
acea „ciulire” din averea lui Docan a făcut parte se pare și posesia pentru un timp a locului 
care a făcut obiectul cercetării. În hotarnica și planul din anul 1835, alcătuit pentru indicarea 
locului caselor serdarului Andronachi Vasiliu, cel notat cu albastru, în locul marcat cu verde 
a fost însemnat că la aceea dată aparținea căminarului Costachi Tomazichi (Fig. 2)25�

20.  ANI, Divanul de întărituri, Tr. 1750, op. 1984, nr. 283, f. 2v. și 4r.
21.  Constantin Sion, paharnicul, Arhondologia Moldovei. Amintiri şi note contemporane. Boierii moldoveni, text ales și sta-

bilit, glosar și indice de Rodica Rotaru, prefață de Mircea Anghelescu, postfață, note și comentarii de Ştefan S. Gorovei, 
București, Editura Minerva, 1973, p. 282-283.

22.  Ibidem, p. 71-72.
23.  Ştefan S. Gorovei, Un boier nemțean, ctitor la Iaşi, şi neamul său, în Monumentul XV. Lucrările celei de-a XV-a ediție a 

Simpozionului Național Monumentul – Tradiție şi viitor – Iaşi, 2013, volum coordonat de Mircea Ciubotaru, Aurica Ichim 
și Lucian-Valeriu Lefter, Ed. „Doxologia”, Iași, 2014, p. 171-172.

24.  Sion, Constantin, op. cit., ed. cit., p. 282-283.
25.  ANI, Documente, 714/35 (publicat și de Bobulescu); și ibidem, 714/36.
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Costache Tomazichi a fost într-adevăr, așa cum îl știa Sion, directorul Palatului 
Domnesc din domnia lui Mihail Sturdza (1834-1849), palat care în prima parte a domniei 
era situat mai sus, peste drum26. Prin urmare, Costache Tomazichi a locuit un timp lângă 
palatul al cărui administrator era. Dincolo de remarcile răutăcioase ale lui Constantin Sion, 
Tomazichi se pare că a avut suficiente calități cu care să-l mulțumească pe stăpânul său, 
domnul Mihail Sturdza. Se păstrează un decret domnesc, cu data de 1 ianuarie 1842, prin 
care Costache Tomazichi era înaintat, așa cum știa și Sion, în rangul de mare agă, pentru 
calitățile de care a dat dovadă în postul de director al Palatului Domnesc27. Alte mărturii 
ni-l mai arată pe Tomazichi, asemănător celui descris de Sion, adică harnic în privința 
ascensiunii și legăturilor sociale și de afaceri. El a devenit proprietar al moșiei Lungani 
de lângă Iași, însă cele mai multe venituri se pare că le-a dobândit ca administrator al 
mai multor moșii mănăstirești, precum cele de la Bucium28, dar și altele29, fiind inclusiv 
reprezentant al afacerilor lui Mihail Sturdza30. Așadar, se alătură și Tomazichi acelor 
„creaturi” ale lui Mihail Sturza, așa cum tot răutăcios au fost numiți acei indivizi, nu 
lipsiți de calități, harnici în a spori averea lor și a stăpânului lor, membri ai unui aparat 
birocratic atent selectat de domn și care ar merita să fie mai îndeaproape studiat.

Nu știm în ce condiții a părăsit Tomazichi casa de lângă biserica Sf. Gheorghe Lozonschi. 
Dacă ar fi să-i dăm crezare lui Sion și nu avem motive să nu-l credem, despărțirea de 
Ruxandra Docan, născută Plitos, l-a făcut să-și găsească un alt loc de ședere. Momentul 
aproximativ al schimbării din viața lui Tomazichi și al mutării de pe Ulița Lozonschi 
poate fi intuit, fiindcă din anul 1840 datează câteva acte prin care el a cumpărat niște 
clădiri situate pe Ulița Chervăsăriei31 unde avea să tragă apă printr-o țeavă de la cișmeaua 
mănăstirii Golia32�

26.  Constantin Bobulescu, Fostul palat domnesc, p. 5.
27.  ANI, Documente, 863/19.
28.  Ibidem, 727/70.
29.  Ibidem, 79/43.
30.  Ibidem, 405/365.
31.  Ibidem, 81/89; ibidem, 8/8.
32.  ANI, M-rea Neamț, LXXXI/105.

Fig. 4. Detaliu după 
planul lui Joseph 
Raschek din 1844



58

Marius Chelcu

Revenind la planurile orașului, din anul 1844, așadar ulterior despărțirii lui Tomazichi 
de Ruxandra Docan, îl avem pe acela întocmit de inginerul Joseph Raschek, unde putem 
vedea locurile de lângă biserica Sf. Gheorghe Lozonschi și conturul clădirilor construite 
pe ele (Fig. 4)33�

e. Nicolae Docan
De la jumătatea secolului al XIX-lea și mărturiile vizuale se înmulțesc, iar din anul 1845 

avem o litografie după un desen al pictorului J. Rey în care au fost înfățișate Mitropolia și 
palatul lui Mihail Sturdza (Fig. 5). 

În imagine se observă în partea stângă, sub biserica Sf. Gheorghe Lozonschi, o casă 
destul de mare. Este fără îndoială casa Ruxandrei Docan. Există și variante color ale 
imaginii, unde se poate observa arborat un drapel, care a fost colorat în mod diferit, astfel 
încât ar putea fi interpretat atât ca drapel austriac, cât și prusac, în funcţie de cum sunt 
desenate benzile laterale, cu roșu sau cu negru. Inițial am presupus că este vorba despre 

33.  ANI, Planuri și hărți, nr. 707.

Fig. 5. Litografie 
după J. Rey – Iaşii 
văzuţi dinspre 
Bahlui.  
Mitropolia şi 
palatul lui Mihail 
Grigore Sturdza

Fig. 6. Variantă 
color a desenului 
lui J. Rey
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drapelul austriac, însă am renunțat la ipoteză, deoarece Agenția Austriacă se întorsese în 
acel an, 1845, în sediul nou renovat din Ulița Agenției Austriece (str. Elena Doamna). Prin 
urmare, așa cum ne-a sugerat și Sorin Iftimi, care ne-a oferit și varianta color cu drapelul 
având benzile laterale negre, este cel mai probabil ca acolo să fi funcționat, pentru un 
timp, Consulatul Prusiei (Fig. 6). 

Oricum, casele și terenul se aflau în proprietatea Ruxandra Docan, născută Plitos, care 
declara, la 24 februarie 1849, că rămânându-i de la întâiul ei soț, răposatul paharnic Vasile 
Docan, doi fii, Grigore și Neculai34, așa cum știa și paharnicul Sion, celui dintâi, la vremea 
căsătoriei, i-a dat averea cuvenită, însă mezinul Neculai, pe lângă altă avere, urma să 
primească, după moartea ei, casele cu toate bunurile aflate acolo35�

g. Melidon Melidonovici
La 14 ianuarie 1857, după moartea mamei sale, Nicolae Docan, moștenitorul caselor de 

lângă biserica Sf. Gheorghe Lozonschi, le scotea la vânzare, menționând că le avea de la 
răposata spătăreasă Ruxandra Docan și că locul era învecinat cu cele ale lui Neculai Pavli, 
cel marcat cu roșu, și cu doctorului Frenchel, cel cu albastru (Fig. 2 și 4)36�

La data de 11 februarie 1858, Nicolae Docan va găsi cumpărător pe comisul Melidon 
Melidonovici37, iar curgerea proprietății pentru acest loc poate fi urmărită până la mijlocul 
secolului al XX-lea. 

2. Terenul marcat cu roșu (Fig. 2)
a. Lupu Balş, Teodor Balş şi croitorul Gheorghe Botezatul

Între achizițiile imobiliare ale boierului Lupu Balș, pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, 
s-a aflat locul situat la marginea uliței ce cobora către mahalaua dinspre șesul Bahluiului, 
adică mai jos de biserica Sf. Gheorghe. Lupu Balș a ajuns astfel să se învecineze cu locul 
Micleștilor, despre care am vorbit anterior38. Este o realitate pe care o surprindem dintr-o 
serie de acte de vânzare datând din ultimii ani ai secolului al XVIII-lea. Așa se face că, 
la 3 martie 1794, Toader Balș, unul din fiii lui Lupu Balș, îi vindea croitorului Gheorghe 
Botezatul un loc „sterp”, pe care boierul îl declara „de baștină părintesc”, neavând de pe 
seama lui niciun folos. Trenul era poziționat lângă biserica de lemn a Sfântului Gheorghe 
și era încadrat, în partea din sus de locul caselor păhărnicesei Măriuța Micleasca, adică 
de locul și casa Micleștilor de care am vorbit anterior, iar în partea de jos de drumul care 
mergea la mahalaua de pe Bahlui. Dinspre răsărit locul se învecina cu cimitirul bisericii, 
iar către apus cu locul caselor şetrarului Ion Durac39. Gheorghe Botezatul va primi o lună 
mai târziu încuviințarea domnească pentru cumpărarea la mezat a locului de casă din 
mahalaua Feredeielor, lângă biserica Sf. Gheorghe, de la pitarul Toader Balș, oferind 
prețul cel mai mare, de 420 de lei. Potrivit regulilor, cumpărătorul primea de la vânzător 
toate actele vechi ale terenului40. Oricum, stăpânirea croitorului a fost deplină abia după 

34.  Informațiile lui Sion se probează din plin.
35.  ANI, Divanul de întărituri, Tr. 1750, op. 1984, nr. 283, f. 2v. și 4r.
36.  Ibidem, f. 1r.
37.  Ibidem, f. 9r.
38.  Caproșu, Documente Iaşi, IX, p. 227-228, nr. 244.
39.  Ibidem, IX, p. 227-228, nr. 244.
40.  Ibidem, IX, p. 237-238, nr. 251.
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alte câteva luni, timp în care toate persoanele care ar fi avut drept de preemțiune la 
cumpărarea locului și-au declinat pretenția de a uza de acel drept41�

Din păcate, nu am găsit în arhive mai multe documente referitoare la acest loc aflat 
mai jos de biserica Sf. Gheorghe Lozonschi, pe marginea uliței care făcea legătura între 
Str. Mare și mahalaua de pe Bahlui. Poziția și conformația terenului, apoi faptul că mult 
timp a rămas neocupat de vreo construcție de suprafață, ne pot indica faptul că trenul 
nu a fost destinat neapărat unei locuințe, ci mai curând unei dughene, având alături, sau 
dedesubt, o pivniță de piatră și un beci. Ştim că în anul 1794 locul era, așa cum se amintea 
în document, „sterp”, adică gol. Liber, fără construcții pe el, era terenul și după alți 40 de 
ani, așa cum reiese dint-un planul alcătuit în anul 1835 (Fig. 2)42�

b. Gheorghe Panaiteanu Bardasare
În anul 1857 locul dinspre uliță aparținea lui Neculai Pavli43, iar în ultimii ani ai secolului 

al XIX-lea proprietarul locului și al casei de la marginea străzii care coboară spre Bahlui a 
fost pictorul Gheorghe Panaiteanu Bardasare. Locuința era compusă din corpul principal, 
desfășurat de-a lungul străzii care cobora dinspre Ştefan cel Mare către Bahlui, stradă 
ce va purta numele de Lozonschi, și din câteva dependințe, situate lângă drumul care 
despărțea proprietatea de curtea bisericii Lozonschi, stradă numită Fundacul Lozonschi. 
Acest detaliu reiese din planul detaliat al orașului Iași întocmit la sfârșitul secolului al 
XIX-lea de inginerul Grigore Bejan (Fig. 7) 44. Pictorului Panaiteanu Bardasare a murit la 
vârsta de 85 de ani, la data de 9 noiembrie 1900, în casa proprietate a soției sale, situată în 
apropiere, pe str. Mitropoliei nr. 1445� 

41.  Ibidem, IX, p. 239, nr. 253; p. 279, nr. 292; p. 279-280, nr. 293.
42.  ANI, Documente, 714/36.
43.  ANI, Divanul de întărituri, Tr. 1750, op. 1984, nr. 283, f. 1r.
44.  Prin bunăvoința d-lui dr. Bobi Apăvăloaiei de la Direcția Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural-

Național Iași.
45.  ANI, Documente, 168/3 (testamentul lui Gh. Panaiteanu Bardasare).

Fig. 7 Detaliu din planul 
inginerului G. Bejan de la sf. 
sec. al XIX-lea

Fig. 8. Fotografia clădirii 
principale
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Decesul a fost declarat de Emanoil P. Bardasare, nepotul de frate al pictorului, la 
rândul său pictor și profesor la Şcoala de Arte Frumoase din Iași și profesorul Alexandru 
Atanasiu46�

Chiar dacă a fost cel mai ilustru locatar al imobilului de pe str. Fundacul Lozonschi 
nr. 1, Panaiteanu Bardasare nu a fost ultimul proprietar din secolul al XIX-lea. Așa cum 
reiese din actul său de deces, pictorul a locuit în ultimii ani în casa soției sale, Lucia 
Panaiteanu, pe str. Mitropoliei 14, proprietar al locuinței de lângă biserica Lozonschi fiind 
în anul 1898 Nicolae Pogonat. Acela obținea, în urma unei solicitări adresate Primăriei, 
un extras din planul de aliniament al străzilor Lozonschi, Fundacul Lozonschi, Săulescu 
și str. Negruzzi, din care avea să rezulte că proprietatea și imobilul pe care le deținea nu 
erau pasibile de a fi expropriate în vederea lucrărilor de aliniere a străzilor proiectate în 
zonă. Excepție făcea doar o suprafață de 4 m2, adică pe o lungime de aproximativ 8 m. și 
adâncime de 0,5 m de lângă poarta ogrăzii47�

Fig. 9. Extrasul de plan 
eliberat lui N. Pogonat pentru 
aliniamentul străzilor48

Dacă suprapunem acest extras cu detaliul din planul realizat de Fr. Peytavin în anul 
185749, vom observa că ele sunt identice; fapt care ne lasă să presupunem că imobilele cu 
această formă au fost construite anterior anului 1857.

46.  ANI, Stare civilă orașul Iași, Morți, 3/1900, nr. 948, f. 78r.
47.  ANI, Dosare de imobile, 61/1, f. 3r. și 5r.-v.
48.  Ibidem, f. 1r.
49.  ANI, Planuri și hărți, nr. 522.

Fig. 10. Detaliu dintr-o reproducere de pe planul 
oraşului Iaşi realizat de inginerul Fr. Peytavin 
în anul 1857
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Ulterior anului 1898, Nicolae Pogonat a intervenit major asupra construcțiilor. Pentru o 
astfel de transformare a solicitat o autorizație de la Serviciul Tehnic al Primăriei, anexând 
planurile de refacere a fațadelor și interioarelor50, aducând locuința lui Panaiteanu 
Bardasare în forma surprinsă în fotografie (Fig. 8). La 15 mai 1898 proprietarul obținea 
autorizația prin care i se dădea dreptul de a reface fațada și acoperișul, sera dinspre grădină, 
două odăi din partea laterală a casei, scara intrării principale, precum și construirea a 
două turnuri la aripile casei51. Lucrările au fost executate urmând planurile anexate la 
dosar pentru refacerea fațadei, de transformare a parterului și etajului52 (Fig. 11,12 și 13).

50.  ANI, Dosare de imobile, 61/1, f. 18 r.
51.  Ibidem, f. 18 r.
52.  Ibidem, f. 6r.-v.

Fig. 11. Planul refacerii faţadei

Fig. 12. Planul 
refacerii 
parterului

Fig. 13. Planul 
refacerii etajului
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Lucrările de refacere proiectate de N. Pogonat se pare că au stagnat mult timp, 
fiind nevoie de mai multe prelungiri ale autorizației de construcție53. Abia în anul 1907 
prefacerile dorite de N. Pogonat s-au finalizat, fiindcă de atunci datează o reclamație la 
adresa proprietarului care ar fi scos o cantitate mare de moloz rezultat de la repararea 
casei și pavajul curții și l-a depus în stradă, împiedicând circulația. În urma reclamației, la 
data de 13 octombrie 1907, proprietarul primea o somație prin care i se cerea ca în termen 
de 24 de ore să ridice deșeurile din stradă54�

Din conținutul aceluiași dosar rezultă că, în comparaţie cu situația de până la sfârșitul 
secolului al XIX-lea, când complexul de imobile de pe str. Fundacul Lozonschi se pare 
că a avut un singur proprietar, în prima jumătate a secolului al XX-lea, proprietatea s-a 
fragmentat. Așa se face că, în colțul de sus al terenului, în anul 1926 era proprietar Sali Vexler, 
care solicita de la Primărie o autorizație pentru construcția unei magazii, a unei bucătării de 
3/3 m, pentru unele reparații la casă, pentru a deschide o poartă și pentru construirea unui 
closet. Erau anexate proiectele autorizate de Primărie. Sali Vexler primea la 22 decembrie 
1926 autorizația de a construi o bucătărie, o latrină, o magazie și un beci sub magazie, cu 
pereți de zidărie de cărămidă arsă și mortar de var gras și nisip aspru, pe fundație de piatră. 
Beciul trebuia să fie din zidărie de piatră, lucrat cu mortar de ciment și nisip, iar latrina 
din zidărie de piatră, lucrată cu mortar de var și bine sclivisit în interior. Latrina mai era 
prevăzută cu tub de ventilație și gură de curățire, acoperită cu capac de fontă. Pardoseala 
urma să fie din beton de ciment. Acoperișul construcțiilor era din lemn, cu învelitoare din 
material neinflamabil. Dinspre stradă urma să fie construită o poartă de fier, cu deschidere 
în interior, și o scară din piatră de urcare a pantei. Deasupra zidului de susținere a malului 
urma să fie montat un grilaj de fier, având înălțimea de 1 m. Dacă revenim la fotografia 
imobilului, vom observa că în partea din vale era un drum de acces care, cu siguranță, 
ducea către locuința Sali Vexler (Fig. 14). Vopsirea acoperișului și a tencuielii avea să fie 
potrivită cu acelea de la casa veche, adică aceea al cărei proprietar era N. Pogonat55�

53.  Ibidem, f. 13r.
54.  Ibidem, f. 15r.
55.  Ibidem, f. 31r.

Fig. 14. Proiectul locuinţei Sali Vexler
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O proprietate distinctă exista și asupra a ceea ce în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
reprezentau anexe ale gospodăriei, de peste drum de biserica Lozonschi, adică de-a lungul 
a ceea ce, de la sfârșitul secolului al XIX-lea, s-a numit Fundacul Lozonschi. În anul 1923 
clădirile respective aparțineau lui Ioan, Constantin și Teodor Zippa. Aceștia vindeau Primăriei 
o fâșie de teren dinspre drum, în total 294 m, pentru lărgirea Fundacului Lozonschi56. În anul 
1929, proprietarul Teodor Zippa era autorizat să ridice o magazie provizorie din scânduri, 
demontabilă, în care avea să fie parcată o maşină, urmând ca în cel mai scurt timp el să 
construiască un garaj57�

Clădirile dispuse de-a lungul fundacului au fost cele care au suferit cel mai mult din 
cauza îndreptării și lărgirii străzilor. După tranzacția din anul 1923, în anul 1938, în 
vederea supralărgirii variantei ce urma să lege str. Săulescu cu Str. Mitropoliei, Primăria 
hotăra să exproprieze din imobilul din str. Fundacul Lozonschi nr. 1, proprietatea lui 
Teodor și Alexandru Zippa, o suprafață de 78.64 m2, teren cu clădirile de pe el, așa cum 
reiese din planul anexat58�

Megieșii terenului expropriat 
erau la acea dată:

N. pe  o lungime de 34.70 m.l. cu 
Fundacul Lozonschi

S. pe o lungime de 34.90 m.l. cu 
restul proprietății

E. pe o lungime de 3.20 m.l. cu 
Str. Lozonschi

V. pe o lungime de 1 m.l. cu 
proprietatea M. Wachtel.

Teodor și Alexandru Zipa erau 
convocați în cabinetul primarului în 
vederea exproprierii imobilului din 
Str. Lozonschi nr. 159. S-a ajuns la o 
înțelegerea ca Primăria, expropriind 
imobilul din str. Fundacul Lozonschi 
nr. 1, proprietatea lui Th. și Alexandru 
Zipa, să dea în schimb o suprafață de 
348 m.p. situată pe noua stradă ce se 
deschidea atunci spre Piața Unirii60�

Fig. 15. Plan de lărgire a 
Fundacului Lozonschi şi 
expropriere

56.  Ibidem, f. 27r.
57.  Ibidem, f. 38 r.
58.  Ibidem, f. 49 r.
59.  Ibidem, f. 42 r.
60.  Ibidem, f. 43.
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În loc de concluzii: repere arhitectonice și urbanistice pentru evoluţia viitoare

La sfârșitul cercetării istorice a locurilor situate mai jos de biserica Sfântul Gheorghe 
Lozonschi se impun câteva observații asupra elementelor de continuitate urbană și 
arhitectonică specifice zonei. 

Încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea, spațiul cuprins între Strada Mare (Bd. 
Ştefan cel Mare), Râpa Pevețoaiei (paralel str. Săulescu) și versantul de până la albia 
Bahluiului a cunoscut două repere arhitectonice majore, poziționate aproape de culmea 
terasei, de o parte și de alta a uliței care cobora dinspre Ulița Mare către mahalaua de pe 
Bahlui. După anul 1800, un astfel de reper a devenit biserica de zid cu hramul Sf. Gheorghe, 
numită Lozonschi după unul din ctitorii ei, iar celălalt reper arhitectonic îl vor reprezenta, 
mai întâi casele logofătului Grigore Sturdza, iar apoi palatul fiului său, domnul Mihail 
Grigore Sturdza, construit pe același loc, după 1834. De altfel, cele două clădiri au dominat 
o lungă perioadă peisajul, umplând spațiul dintre Curtea Domnească, mănăstirea Trei 
Ierarhi și Mitropolie, care s-a început a zidi în timpul păstoririi mitropolitului Veniamin 
Costachi. Este o realitate arhitectonică bine surprinsă în tabloul lui J. Rey din anul 1845.

Un al doilea element de continuitate este acela de funcționalitate a zonei. O zonă mai 
mult rezidențială, dar și administrativă prin prezența acolo a palatului lui Mihail Sturdza, 
iar apoi de învățământ, prin funcționarea, până în prezent, în palatul Seminarului 
Veniamin Costachi, a unor spații pentru învățământul teologic.

Nu vom încheia fără a aminti, așa cum am promis la început, motivul care antrenat 
cercetarea, anume faptul că în ultimul timp, Direcția pentru Cultură și Patrimoniu a 
Județului Iași a început să solicite cu mai multă fermitate ca proiectele de urbanism din 
perimetrul istoric al orașului Iași, chiar și acelea de mai mică anvergură, să fie însoțite 
de studii istorice alcătuite cu mai multă grijă. Studii care să fie cu adevărat de folos 
sondajelor arheologice, dar și încadrării noilor proiecte arhitectonice în zonă, respectând 
tradiția urbanistică a locului. Așa se face că au început să fie respinse unele studii istorice 
care însoțeau proiectele de arhitectură, scrise în grabă, pe baza unor informații culese de 
pe marele și a toate știutorul internet. Nu știm cât timp va dura această rigoare. Varianta 
sceptică ne-ar spune că nu mult, fiindcă potrivnici se vor găsi destui, de la arhitecții cărora 
le sunt puse la îndoială aptitudinea de a întocmi studii istorice, până la dezvoltatorii care 
se simt temporizați, fiindcă un astfel de studiu nu poate fi făcut, așa cum se crede, în 
câteva zile. Chiar dacă trăim în secolul vitezei internetului, unele lucruri rămân mult mai 
departe decât la un simplu clik distanță.

Tocmai în urma unei astfel de solicitări, de alcătuire a unui studiu mai bine fundamentat, 
a apărut și cercetarea de față, iar dacă studiul nostru se va uni cu acela rezultat în urma 
săpăturilor arheologice care s-au efectuat pe teren în vara anului 2019 de către o echipă 
de cercetători la Institutul de Arheologie coordonată de Cătălin Hriban, atunci măcar 
speranța noastră în interdisciplinaritate, enunțată la început, se va împlini.
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S-a observat de multe ori, în încercările de restabilire a genealogiilor din veacul al XIX-lea, câte 
dificultăți întâmpină cercetătorul care dorește să marcheze datele de naștere și de moarte 
ale persoanelor din spițele respective. Registrele mitricale, aflate în uz după introducerea 
Regulamentului Organic și până la înființarea Stării Civile, nu s-au păstrat în serii complete 
și n-au înregistrat întotdeauna nașterile (mai precis, în cazul de față, botezurile) pruncilor 
din parohie. Nu rareori, nașterile puteau avea loc, ca și decesele, în alte localități, astfel 
încât lipsesc din mitricile parohiale ale locului de baștină. Când persoane născute înainte 
de 1865 ajung să se căsătorească, și cu acest prilej li se cere actul de naștere, se aduce 
un act reconstituit cu martori. Nu avem, însă, nici o dovadă concretă – deci nici un fel 
siguranţă – că data trecută într-un asemenea act ar corespunde cu adevărat realității. Am 
înfățișat de curând un caz în care o anumită persoană, căsătorindu-se la 1876, a adus un 
asemenea act doveditor că era născut la 1831; dar, figurând ca martor la același oficiu 
al Stării Civile în intervalul 1867–1891, el și-a dat cele mai diferite vârste, de natură să-i 
plaseze nașterea între 1825 și 18501 ! Este evident că asemenea informații trebuie folosite 
cu maximă prudență, confruntate (în măsura posibilului) cu altele și, întotdeauna, însoțite 
de semnalarea precarității (impreciziei) lor cu câte un „circa”. Mult mai sigure rămân 
însemnările lăsate de părinți, bunici sau vreunul dintre oamenii casei, de obicei pe foile 
albe ale cărților de rugăciuni, dar și pe „foi volante”2; prin natura lucrurilor, în asemenea 
cazuri (destul de rare, din păcate), însemnările fiind realizate sub impresia evenimentului 
(câteodată, le succede și consemnarea decesului) erorile sau confuziile sunt aproape cu 
desăvârșire excluse.

Am analizat, cu alt prilej, un document deosebit de interesant nu numai pentru istoria 
familiei Tăutu, dar și pentru istoria cercetărilor genealogice românești: arborele genealogic 

 * Academia Română – Filiala Iași, Centrul de Istorie și Civilizație Europeană.
Comunicare prezentată în ședința (230) din 9 octombrie 2018 a Filialei Iași a Comisiei Naționale de Heraldică, Gene-

alogie și Sigilografie a Academiei Române [CNHGS-I].
1. Ştefan S. Gorovei, Mobilitatea populației reflectată în istoria unei familii. III� Răzeşii Gorovei de la Ghigoieşti (Neamț), 

în „Carpica”, XLVII, 2018, p. 298–299, nota 63. Actele respective au fost depistate la SJAN Neamț de d-l prof. dr. Paul 
Daniel Nedeloiu, căruia îi exprim și aici mulțumirile cele mai călduroase.

2.  V., în acest sens, idem, Natalitate şi mortalitate infantilă în „Vechiul Regim”. Sugestiile izvoarelor, în „Prutul. Revistă 
de cultură”, s.n., VIII (XVII), 2018, 1 (61) , p. 91–105.
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alcătuit pe la 1792-1793 de logofătul de Divan Constantin Tăutu († 1817)3; încheind acea 
comunicare, am anunțat că va veni și rândul altor documente, a căror analiză poate să 
pună în lumină aspecte diferite ale lucrului cu izvoarele. Înfățișez acum două acte, ambele 
din 1842, provenind din arhivele ieșene, utile pentru genealogia familiei Tăutu, întrucât 
par să aducă date precise despre nașterile și decesele unor membri ai ei. Cercetarea acestor 
acte ne va arăta încă o dată cât temei se poate pune pe înscrisurile oficiale provenind de la 
autoritățile acelor timpuri.

Certificatul Divanului Apelativ pentru familia lui Ionică Tăutu

La 13 iulie 1842, la cererea surorilor Zmaranda Ursachi serdăreasă, Mărioara Morțun 
și Safta Vârgolici, fiicele răposatului Gheorghe Tăutu, Divanul Apelativ al Ţării de 
Sus a Moldovei le-a eliberat un „act … doveditoriu că dumnilor sănt drepti surori cu 
medelniceriul Stavarachi, paharnicul Vasile și comisul Ioan, frați Tăutul, și care din iai au 
avut pogorători și care s-au săvărșit stărp, la ce vreme s-au săvărșit fieștecari, precum și 
ce avere le-au rămas”. În susținerea cererii lor, cele trei surori au adus trei mărturii – una, 
semnată de cinci boieri, cu privire la decesele și nașterile din familie, și două de la preoți 
din Botoșani și Iași despre moartea și locul de înhumare a doi dintre cei în discuție4� 
Evident, cei cinci boieri – postelnicul Ilie Cogălniceanu, spătarul Toader Chiriac, spătarul 
Meriacri5, căminarul Gheorghe Stroescu și spătarul Dimitrie Gane – nu aveau de unde să 
cunoască viața familiei Tăutu cu asemenea detalii; ci ei au pus în declarația lor informațiile 
furnizate de chiar surorile care urmau să beneficieze de act: declarația boierilor trebuie 
citită și înțeleasă ca fiind a celor trei surori, despre care în mod logic s-ar putea presupune 
că ar fi avut cunoștințe exacte despre datele când au murit frații și unchii lor și când 
s-au născut nepoții lor de frați. Judecând din acest punct de vedere, mărturia ar putea 
să prezinte un interes deosebit, întrucât ea pare să arate că familia păstra aceste date, 
eventual înscrise pe filele vreunei cărți de rugăciuni, ca în atâtea alte cazuri. Ar fi frumos 
să fie așa, pentru că am avea încă o dată dovada utilizării unor asemenea însemnări de 
familie în fața autorităților6. Să vedem dacă avem motive să ne bucurăm.

3.  Idem, Mărturii genealogice pentru istoria familiei Tăutu (I), comunicare prezentată în ședința (223) din 12 decembrie 
2017 a Filialei Iași a Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române (publicată sub 
același titlu în „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei”, s.n., XXIV, 2018, p. 27–54).

La biografia logofătului de Divan Constantin Tăutu adaug o informație importantă, identificată ulterior: el a dăruit 
bisericii din satul său Rudești un set complet de Minee (ediția Buda, 1805), păstrat acolo până în secolul al XX-lea 
– Olimpia Mitric, Cartea românească veche în județul Suceava (1643–1830). Catalog, ediția a doua revăzută și adăugită, 
Editura Universității „Ştefan cel Mare”, Suceava, 2005, p. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218; însemnările aparțin unui 
proprietar de mai târziu al moșiei, Alecu von Stârcea, care pe Mineiul lunii august a notat că autorul darului a fost 
„Costachi Tăutu logofăt vistiriu di taină; au răpousat pi an 1819 mart 20” (ibidem, p. 216). Această dată a morții nu se 
potrivește cu cea care rezultă din documente.

4.  Ionică Tăutul, Scrieri social-politice, cuvânt înainte, studiu introductiv, note <de> Emil Vîrtosu, Editura Ştiințifică, 
București, 1974, p. 344–345. Încercarea de a regăsi aceste documente în arhivele ieșene, la locurile indicate de editor, a 
condus la constatarea că ele au … dispărut.

5.  Spătarul A. Meriacre a fost, în 1844–1845, președintele Tribunalului (sau Judecătoriei) Botoșani (Artur Gorovei, Mo-
nografia oraşului Botoşani, Ediția Primăriei de Botoșani, Institutul de Arte Grafice „M. Saidman”, Folticeni, 1926, p. 385–386).

6.  Cunosc doar două asemenea cazuri. Primul apare în cursul procesului intentat în 1817 sulgerului Iftimie Stamati 
de către unele rude ale soției sale (Zoița Andrieș-Crâstea), care contestau autenticitatea testamentului acesteia, din 12 oc-
tombrie 1816, afirmând că la data respectivă testatoarea era deja în incapacitate de a mai dispune și că ar fi murit imediat 
după redactarea actului; la cercetare, „au înfățișat slugerul […] o carte ce are și să numește Biblie, în care s-au văzut scris 
[…] cum că Zoița, soția slugerului, s-au săvărșit din viață la 17 zile octombrie anul 1816, marți dimineață, la 1 ceas din zi” 
(Th. Codrescu, Uricariul, XII, Tipografia Buciumului Român, Iași, 1889, p. 255). Cartea (o Biblie tipărită la Blaj în 1795) a 
ajuns până la noi, se păstrează la Mănăstirea Secu, iar însemnările ei – între care și cea menționată – au fost editate recent 
de Costin Clit, Însemnări de pe Biblia mitropolitului Iacov Stamati, în „Prutul. Revistă de cultură”, s.n., VI (XV), 2016, 2 (58), 
p. 143–149. Despre proces: Ştefan S. Gorovei, O carte, o ghicitoare şi o judecată, în aceeași revistă, p. 31–37 (mai ales p. 35) și, 
mai pe larg, idem, Radomireşti. Contribuții genealogice pentru istoria unui sat băcăuan, în „Carpica”, XLVI, 2017, p. 230–233.
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Cele trei surori7 erau fetele lui Gheorghe Tăutu de la Brândești (Blândești) Botoșani 
și ale soției sale Ileana Ilschi; tatăl lor – spun ele – a murit la 2 iulie 1802. Data coincide 
cu aceea de pe piatra funerară găsită mai demult la Blândești8. Gheorghe Tăutu – despre 
care știm, din alte surse, că a fost lungă vreme vornic de poartă la Iași și de la el au rămas 
multe hotărnicii – a avut trei frați: Vasile, Ioan și Costache. Şi acestora li se dau datele de 
moarte, dar nu se spune nimic despre urmașii lor.

Vasile Tăutu ar fi murit la 14 aprilie 1809; data aceasta este însă contrazisă de o scrisoare 
din 12 decembrie 1811, prin care cineva anunță că Vasile Tăutu a murit la Cerchejeni 
„lăsând sănătate la toate neamurile” și milostenii la biserici9. Era un deces petrecut de 
curând, așa încât nu putem presupune o confuzie în ceea ce privește luna.

Vornicul Ioan Tăutu – personaj bine cunoscut al epocii – ar fi murit la 10 martie 1827; 
anul 1827 a fost reținut și de Costandin Sion în Arhondologia sa10, așa încât am fi tentați să 
credem sursele tocmai pentru că provin de la rude apropiate ale personajului în cauză. 
Totuși, o scrisoare din 17 septembrie 1826 o arată pe soția sa ca fiind văduvă, deci vornicul 
murise11. Întrucât la acea dată cerea împlinirea zestrei (era a doua căsătorie, din care n-au 
rezultat copii), e de presupus că decesul soțului ei nu se întâmplase prea demult.

Adaug că la 18 februarie 1827 frații spătari Mihai și Vasile Tăutu – fiii vornicului din 
prima sa căsătorie, cu Catrina Budescu12 – primeau de la Ioniță Sandu Sturza un pașaport 
pentru a călători vreme de două luni „în stăpănire înpărăției austriece”13. Evident, această 
călătorie era menită reglării succesiunii părintelui lor la Comănești, unde ei deveneau 
moștenitori.

Cel de-al treilea frate, Costache Tăutu ar fi murit – spun surorile, nepoatele lui – la 10 
martie 1823. Din această dată, doar luna este corectă: inscripția pusă pe piatra funerară 
care acoperă, în biserica de la Comănești, mormântul lui și al tatălui său Simion, dă data 
de 5 martie 182214�

Așadar, cele trei surori n-au cunoscut, de fapt, la nici unul dintre unchii lor paterni, 

Al doilea caz: în 1912, Tribunalul Județului Neamț a eliberat o copie legalizată de pe o însemnare aflată tot pe un exem-
plar al Bibliei de la Blaj (1795) pentru a atesta nașterea lui Alexandru T. Vasiliu la 20 martie 1855 – Costin Clit, Însemnări de 
pe carte veche (1691–1900), în AMM, XXXV, 2014, p. 129; această copie legalizată a ținut loc de act de naștere.

7.  Zmaragda a fost măritată cu serdarul Tudorachi Ursachi, Safta cu Dumitrachi Vârgolici (Ionică Tăutul, Scrieri 
social-politice, cit., p. 300–301 și 346), iar Mărioara cu Costache von Morțun. Despre cei din urmă, v. Ioan Nădejde, V. G. 
Morțun. Biografia lui şi genealogia familiei Morțun, Institutul de Arte Grafice „Speranța”, București, 1923 [1924], p. 59–60 
și a doua planșă genealogică de la sfârșitul cărții: Morțun a murit în 1841, iar Mărioara, călugărită Agafia, a murit pe la 
1857; au avut patru fete, dintre care una călugărită și ea.

8.  Ştefan Ciubotaru, Câteva aspecte inedite privind familiile lui Mihail Kogălniceanu şi Ionică Tăutul, legate de comuna 
Sulița, județul Botoşani, în „Hierasus. Anuar ’81” [1983], p. 319 (dacă nu cumva autorul a introdus data preluată din 
documentul publicat de Emil Vîrtosu…).

9.  Teodor Balan, Documente bucovinene, V, Editura Mitropoliei Bucovinei & Tiparul „Mitropolitul Silvestru”, Cernă-
uți, 1939, p. 129.

10.  Paharnicul Costandin Sion, Arhondologia Moldovei. Amintiri şi note contimporane. Boierii moldoveni, text ales și sta-
bilit, glosar și indice de Rodica Rotaru, prefață de Mircea Anghelescu, postfață, note și comentarii de Ştefan S. Gorovei, 
Editura „Minerva”, București, 1973 p. 276.

11.  Artur Gorovei, Documente tăutuleşti, în „Junimea Literară”, XIII, 1924, 7-8, p. 329, nr. 54. Aceste documente au 
fost publicate în revista „Junimea Literară” în mai multe numere ale aceluiași an, după cum urmează: 1-2, p. 46–54; 3-4, 
p. 132–138; 5-6, p. 219–228; 7-8, p. 322–329; 9-10, p. 401–412. Pentru a simplifica trimiterile, voi cita, în continuare, doar 
numărul revistei și pagina.

12.  Am adus de curând dovada acestei căsătorii, în comunicarea Sub două „administrații”. Vornicul Simion Tăutu şi 
familia sa, prezentată (vineri, 11 mai 2018) la cel de-al XVIII-lea Congres Național de Genealogie și Heraldică (Iași, 10–12 
mai 2018).

13.  Biblioteca Academiei Române, Documente istorice, CXXVIII/258.
14.  Leca Morariu, La Comăneşti, în „Junimea Literară”, XIV, 1925, 8-10, p. 29. Își făcuse testamentul în Comănești, la 

13 decembrie 1821 (Artur Gorovei, op. cit., p. 325–326, nr. 41).
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datele corecte ale deceselor, oferind boierilor care trebuiau să facă mărturia date 
aproximative, mai mult sau mai puțin apropiate de realitate. Această constatare aruncă 
o umbră de îndoială și asupra celorlalte informații cronologice, referitoare la frații și 
nepoții surorilor. Îmi lipsesc mijloacele de a controla în toate cazurile, dar pot spune, de 
pildă, că fratele lor Stavarachi (Valachi) Tăutu medelnicer nu a murit la 15 aprilie 1823, 
cum se spune în mărturia boierilor, pe baza aceleia a preoților de la Botoșani, întrucât 
încă din octombrie 1822 banii scutelnicilor la care avea el dreptul erau încasați de soția 
sa, medelnicereasa Catinca, după izvodul din 182115. Nu știu din ce familie provenea 
această Catinca16. Despre fiul său, Gheorghe, se spune că era născut la 24 aprilie 1821, dar 
biografii acestuia – pentru că el este poetul care a condus câțiva ani și Arhivele Statului din 
Iași – spun că data nașterii ar fi, de fapt, 17 iulie 1823. Iar dacă aceasta este data corectă, 
înseamnă că era un fiu postum, adică născut la câteva luni după moartea tatălui său. Or, 
cum nu știm exact când a murit Stavarachi Tăutu, nu mai putem accepta fără rezerve nici 
această dată de naștere a fiului său ! Despre cel de-al doilea fiu al lui Stavarachi, numit 
Ioan și născut – zice actul – la 22 august 1822, nu am nici un amănunt: e posibil să fi murit 
curând după iulie 1842.

Dar actul eliberat de Divanul Apelativ este interesant și prin ceea ce nu spune, prin 
omisiunile sale. Astfel, e ciudat că nu spune un cuvânt despre tatăl celor patru frați 
(vornicul Simion Tăutu, mort și îngropat la Comănești în 1792) și despre nici una dintre 
cele cinci fete ale acestuia (Maria ∞ Toader Danul; Paraschiva ∞ Şerban Periețianu; Safta 
∞ Dănilă Munteanu, f.c.; Casandra ∞ Mihalachi Grecul; Nastasia ∞ Petre Morțun)17 și 
omit până și pe sora lor Ilinca, atestată la 1818 și la 182118 și probabil moartă necăsătorită 
și, deci, fără copii; tac de asemenea cu privire la urmașii vornicului Ioan Tăutu, care la 
acea vreme aveau ei înșiși copii !

Astfel de omisiuni nu pot fi urmarea doar a neatenției sau a lipsei de interes. E drept, 
însă, că acest interes se putea îndrepta într-o direcție anume, ceea ce face cu atât mai 
interesant actul Divanului Apelativ, dar și concentrarea de forțe în vederea eliberării lui. 
Lucrurile ar fi simple dacă am ști la ce anume ar fi urmat să slujească acest act. Aici, 
însă, intrăm pe terenul supozițiilor, întrucât Divanul Apelativ n-a simțit nevoia să explice 
destinația mărturiei pe care a eliberat-o…

Între amintirile mele din copilărie este, însă, una care ar putea să dea o explicație. 
Mătușa mea, Natalia Hynek (1886–1965 Botoșani), descendentă din Vasile Tăutu, fratele 
comisului și nepoată de vară a Sofiei Tăutu (1869–1953 București), memoria vie a neamului 
și a unei bune părți a boierimii moldovene târzii, mi-a povestit că între urmașii colaterali 
ai comisului – nepoții lui de frate – a circulat cu deosebită insistență o poveste: murind 
singur la Istanbul, comisul Ionică ar fi lăsat acolo o avere însemnată, care aștepta să fie 
preluată de rudele din țară. Poveste ca toate poveștile, pentru că bietul comis a murit sărac, 
dar și rudele de la Botoșani erau cam la limita de jos a bunăstării materiale. Pentru această 
realitate, am găsit o foarte interesantă scrisoare19 adresată domnului țării („Prea Înnălțate 
Doamne !”), care nu poate fi identificat, în context, decât cu Ioniță Sandu Sturza. Scrisoarea 

15.  Boierii Moldovei în izvoade de scutelnici 1821–1827, volum editat de Marius Adumitroaei și Mircea Ciubotaru, 
introducere de Mircea Ciubotaru, Casa Editorială „Demiurg Plus”, Iași, 2014, p. 17 (i se dă și numele de botez: p. 227, 
304).

16.  După o informație pe care nu o pot controla, aparținea familiei Adam: Eugen D. Neculau, Sate pe Jijia de Sus, 
ediție îngrijită de Marcel Lutic, II. Boierii, Institutul Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”, Iași, 2005, p. 90.

17.  Teodor Balan, Documente Bucovinene, V, cit . (supra, nota 9), p. 128.
18.  Ionică Tăutul, Scrieri social-politice, cit. (supra, nota 4), p. 300–301, 303,
19.  Biblioteca Academiei Române, Documente istorice, XVII/192.



71

Mărturii genealogice pentru istoria familiei Tăutu (II) 

nu are dată și nici semnătura nu este descifrabilă. Autorul descrie starea mizerabilă în 
care se află o soră a comisului, serdăreasa Smaranda Ursachi, văduvă cu șase copii20, 
dintre care două fete aflate la vârsta măritișului, precum și o cumnată, medelnicereasa 
Catinca Tăutul, și ea văduvă cu copii mici. Ele se plâng că li s-au prădat casele „în vremea 
oștirilor, precum zice că știu toți acolo” și, „dindată ce ai sosit Înnălțimea Ta la scaunul 
țării”, ele au cerut să le fie înapoiate zestrele, afacere care trena din cauza birocrației și 
a lipsei de bunăvoință. În plus, medelnicereasa lui Stavarachi fusese scoasă, din casa în 
care locuia, de către Constantin Papazoglu, „șeful apostaților” din Botoșani, cei care și 
prădaseră averea soțului ei. Subliniez importanța unei afirmații din această scrisoare, 
anume că la venirea ca domn a lui Ioniță Sandu Sturza „medelnicereasa lui Stavarachi” 
și-a cerut zestrea. Aceasta înseamnă că în vara anului 1822 (iunie-iulie) Stavarachi Tăutu 
era deja mort, confirmându-se, astfel, informația din izvodul scutelnicilor, prezentată 
mai sus�

Peste toate, se mai întâmplase o nenorocire. Singurul frate supraviețuitor al comisului, 
paharnicul Vasile Tăutu, a părăsit Botoșanii venind la Iași ca să se ocupe mai îndeaproape 
de pricinile celor două văduve; dar, la Iași, s-a îmbolnăvit și a murit. Acest eveniment trist 
se reflectă și în actul Divanului Apelativ, unde, după mărturia slujitorului de la biserica 
Bunavestire din Iași, se arată că paharnicul Vasile Tăutu a murit în acest oraș la 24 mai 1825 
și a fost îngropat la acea biserică, ctitoria unchiului său, vornicul Ioan Tăutu. Amănuntele 
acestea ar putea să ajute la datarea scrisorii, întrucât domnia lui Ioniță Sandu Sturza a 
încetat în aprilie 1828.

Acest paharnic Vasile Tăutu, căsătorit cu Maria Ciolac de la Botoșani21, a fost bunicul 
Sofiei Tăutu, amintită deja22; ultimul său urmaș în linie bărbătească a fost medicul scriitor 
Petre Tăutu, mort în 1997 la Heidelberg23�

Raportul către Vistierie privind familia spătarului Vasile Tăutu

Din posteritatea vornicului de Suceava Simion Tăutu, ctitorul bisericii din Comănești 
(Suceava), cea mai numeroasă și mai însemnată din punct de vedere istoric este aceea care 
vine din cel de-al treilea fiu al său, vornicul și banul Ioan Tăutu, unul dintre boierii care au 
mers la Istanbul pentru a cere restabilirea domniilor pământene. Spre sfârșitul anului 1783 
sau începutul celui următor, s-a căsătorit cu Catrina, fiica sulgerului Sandu Budescu, cu 
care a viețuit până la moartea ei, prin 1805. În acest interval (1783/1784 – 1805) s-au născut 
probabil mai mulți copii, dintre care au ajuns în vârstă matură o fată, Anastasia24, și doi 

20.  După Sion, serdarul Tudurachi Ursachi și „cucoana” acestuia au avut „doi ficiori, Aleco și Vasile, iar fete, multe” 
– Paharnicul Costandin Sion, Arhondologia Moldovei. Amintiri şi note contimporane. Boierii moldoveni, cit. (supra, nota 10), 
p. 290. Aici, și alte amănunte interesante despre serdarul Tudurachi Ursachi, boiernaș dorohoian fără nici o legătură 
cu vechii boieri Ursachi de origine grecească (secolele XVII–XVIII) – cf. Marcel Lutic, Neamul Ursachi, în ArhGen, V (X), 
1998, 3-4, p. 61–70.

21.  Artur Gorovei, Documente tăutuleşti, cit (supra, nota 11), 1-2, p. 54; idem, Monografia oraşului Botoşani, cit. (supra, 
nota 4), p. 102; Eugen D. Neculau, Sate pe Jijia de Sus, cit. (supra, nota 16), p. 90.

22.  V., despre ea, și Eugen D. Neculau, op. cit., p. 91–93.
23.  Petre Tăutu * 6. Jan.1927 – † …. (1973) 1989–1993 DKFZ & SFB 123 (https://www.math.uni-heidelberg.de/stat/

memory/). Data morții (14 ianuarie 1997) comunicată de regretatul dr. Claudius von Teutul. A fost Institutsdirektor am 
DKFZ-Heidelberg * 06.01.1927 Galatzi/Rum (https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/BK36VSJGMC5AYVU-
URCB6P5326FILYCXX). 

24.  Măritată cu Iancu Vasiliu, ai cărui urmași s-au „poreclit” Fălcoianu: Paharnicul Costandin Sion, Arhondologia 
Moldovei. Amintiri şi note contimporane. Boierii moldoveni, cit. (supra, nota 10), p. 49–50; Al. Al. Fălcoianu, Despre familia 
Fălcoianu din Moldova ce pretinde (?) că se trage din familia Fălcoianu din Ţara Românească, în „Arhivele Olteniei”, VIII, 1929, 
41-42, p. 33–43 (și un arbore genealogic)
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băieți, spătarii Mihai și Vasile, amintiți deja25. Paharnicul Sion – rudă apropiată26 – spune 
despre ei că „au murit rămâindu-le copii. Ai lui Mihai nu știu ce s-au făcut, iar ai lui 
Vasile sânt doi băieți buni, Todiriță și Ioan, slujăsc în Vistierie”27. Din documente, reiese 
că Mihai Tăutu a murit în cursul anului 1840: la 4 noiembrie, spătarul Vasile Tăutu, ca 
epitrop al casei răposatului său frate, era chemat de autoritățile în drept să ridice suma de 
bani găsită „lipsă din zestrea soției răposatului”28. Fusese căsătorit cu Zoița Hermeziu29� 
Nu-i cunosc urmașii.

Spătarul Vasile Tăutu s-a căsătorit cu Ana Stroja, nepoată de soră a nevestei lui 
Costache Tăutu, unchiul patern al mirelui. Mama, Zamfira pităreasa, a făcut izvodul de 
zestre încă de la 19 ianuarie 181930, iar la 30 aprilie și unchiul Costache adăuga un surplus 
de înzestrare31. Totuși, în august 1820 căsătoria nu era încă făcută, cu toate stăruințele 
banului de la Iași: fratele din Bucovina mai cerea îngăduință încă un an, motivând „întăi 
că-i pre tânără [fata], e acum să rădică”, și apoi că „nu săntem gata cu cele trebuincioase”32� 
Primul motiv era, se pare, întemeiat: Anica Stroja era născută pe la 1805 (avea 60 de ani 
la moarte, în 186533). Totuși, în 1820 sau 1821 căsătoria s-a făcut și a fost blagoslovită cu 
mulți copii. Când spătarul Vasile Tăutu a murit, la 8 septembrie 184234, a lăsat în urmă 
nu numai o văduvă relativ tânără, dar și nouă orfani. Raportul înaintat Vistieriei o lună 
mai târziu (5 octombrie) despre moartea acestui boier însemnează numele și vârstele 
orfanilor (Fig. 1a-b)35: Ruxanda de 16 ani, deci născută c. 1826; Costache de 14 ani, născut 
c. 1828; Dimitrachi de 11 ani, născut c.1831; Zoiţa de 10 ani, născută c. 1832; Toader de 
nouă ani, născut c. 1833; Marghioala de opt ani, născută c. 1834; Ioan de șase ani, născut 
c. 1836; Vasile de patru ani, născut c. 1838; Anica de trei ani, deci născută c. 183936�

Câtă încredere putem acorda acestor consemnări foarte oficiale, realizate de autoritățile 
Statului, care aveau a ține seama de ele pentru pensia văduvei și purtarea prin școli a 
copiilor37 ? Vom vedea, prin confruntarea unora dintre ele cu alte informații documentare.

Să observăm, însă, mai întâi, că, după această listă, primul copil s-ar fi născut la 1826, 
adică la vreo patru sau cinci ani după căsătorie, în timp ce restul urmează în ritmul 
cunoscut, la câte un an sau doi distanță. Cred că putem presupune, cu îndreptățire38, 
că înaintea Ruxandei au mai existat vreo doi prunci, morți curând și, oricum, înaintea 
tatălui lor (1842).

25.  Mihai era fratele mai mare – cf. Artur Gorovei, Documente tăutuleşti, cit. (supra, nota 11), 9-10, p. 401, nr. 46.
26.  Era nepot de fiică al Mariei Toader Danul, fiica lui Simion și sora lui Ioan Tăutu (Paharnicul Costandin Sion, op. 

cit., p. 66).
27.  Paharnicul Costandin Sion, op. cit., p. 276.
28.  Artur Gorovei, Documente tăutuleşti, cit., p. 405, nr. 70.
29.  Mihai-Cristian Amăriuței, Ludmila Bacumenco-Pârnău, Neamul Hermeziu din Moldova (până la începutul veacului 

al XIX-lea). Note istorice şi genealogice, în Mihai Dim. Sturdza la 80 de ani. Omagiu, editori: Mircea Ciubotaru și Lucian-
Valeriu Lefter, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014, p. 293, nota 131.

30.  Artur Gorovei, Documente tăutuleşti, cit., 5-6, p. 228, nr. 34.
31.  Ibidem, 7-8, p. 322, nr. 35.
32.  Ibidem, p. 323, nr. 38.
33.  V. mai departe, în text.
34.  Mihai-Răzvan Ungureanu, Izvoare genealogice inedite: vidomostiile deceselor boiereşti (1834–1856) (I), în ArhGen, I 

(VI), 1994, 1–2, p. 313, nota 189.
35.  Acest document a putut fi regăsit, din fericire, la cota indicată de autor: ANI, Secretariatul de Stat, 1051/1842-

1843, f. 18r-v. Mulțumesc d-nei dr. Ina Chirilă pentru imaginile comunicate.
36.  Mihai-Răzvan Ungureanu, op. cit�
37.  Artur Gorovei, Documente tăutuleşti, cit. (supra, nota 11), 9-10, p. 406, nr. 74: la 24 mai 1843, postelnicul Ghica, 

„secretarul Statului”, o înștiința pe spătăreasa Anica Tăutu că i s-a fixat o pensie lunară de 400 de lei, pe care o va primi 
însă „când casa pensiilor va avea închipuire”; împlinind vârstele potrivite, copiii vor fi dați la „shoale”.

38.  V. și observațiile din studiul citat supra, nota 2.
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Antologia de testamente publicată de Liviu Papuc și Olga Iordache a scos din uitare, 
acum câțiva ani, testamentul Anei Tăutu, din 26 iunie 186539. Deși testatoarea nu spune a 
cui soție (văduvă) era, o identificăm fără nici o greutate în persoana spătăresei lui Vasile 
Tăutu. De altminteri, mitricile de la biserica Bunavestire40, ctitoria familiei, îi înscriu 
decesul chiar a doua zi, la 27 iunie 1865, menționându-i și vârsta de 60 de ani.

Averea Anei Tăutu era constituită din casele în care locuia și 1200 galbeni dați cu 
dobândă, 800 Smarandei Coroi și 400 propriului ginere, Costache Milea. Ea locuia în 
acele case – al căror loc nu l-am identificat41 – cu „prea iubitul meu fiu Teodor” și cu 
fiicele „prea iubite Zoiţa și Anica, ce sunt încă în casă, necăsătorite”. Casa rămânea fiului 
Teodor, „carele din cruda sa vârstă a fost reazimul și îngrijitoriul familiei” și care făcuse 
și adaosuri la casă. Al doilea fiu, căpitanul Ioan Tăutu, primea 300 de galbeni, iar fiicelor 
nemăritate le reveneau câte 500 de galbeni și toate argintăriile din casă. Fiicelor măritate 
– Luţa Danu și Maria Milea – le făcuse partea prin înzestrare, la măritișul lor. Sunt, 
deci, în total, șase moștenitori, fii și fiice. Înseamnă că, în intervalul 1842–1865, trei copii 
muriseră. În adevăr, aceleași mitrici de la Bunavestire au înscris la 1 aprilie 1849 moartea 
lui Dimitrie Tăutu; arătat ca fiind în vârstă de 23 de ani, ar însemna că se născuse la 
1826; or, din raportul către Vistierie rezultă – cum am arătat mai sus – că era născut la 
1831 (11 ani în 1842) și deci, la vremea morții, ar fi avut doar 18 ani! Iată, așadar, o primă 

39.  Urmaşilor mei, II. Testamente din anii 1863–1870, antologie și precuvântare de Liviu Papuc și Olga Iordache, Editura 
„Tipo Moldova”, Iași, 2011, p. 432. A fost scris de C. Polizu și semnat de testatoare prin punere de deget, „neputând 
scrie”; a fost dat publicității peste două luni și jumătate, în gazeta „Progresul”, an III, nr. 101 din 11 septembrie 1865, 
p. 1.

40.  Prezentate de pr. Mihai Mănucă, Mitricele Bisericii „Buna Vestire” din Iaşi (1846-1865), în MMS, XLII, 1966, 3-4,  
p. 225–237; la p. 227–228 știri genealogice despre membri ai familiei Tăutu, dar, se pare, cu erori de lectură.

41.  Poate în strada Gospodari nr. 21, unde locuia nora sa postumă, Aglaia, soția lui Teodor Tăutu ? Informație ne-
controlabilă.

1a 1b

Fig.1. Raportul despre moartea spătarului Vasile Tăutu (1a),  
cu însemnarea vârstelor copiilor orfani (1b)
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nepotrivire în consemnările oficiale, dând o diferență de cinci ani.
Despre ceilalți copii care au murit în acest interval (doi băieți: Costachi și Vasile) nu am 

nici o informație.
Toderiță, „reazimul și îngrijitoriul familiei”, nu este altul decât viitorul primar al 

orașului Iași (1866–1868, 1870). Pe monumentul de la mormântul său, pe aleea centrală 
din Cimitirul „Eternitatea”, azi uzurpat, schilodit și lipsit de îngrijire (Fig. 2)42, stă scris că 
s-a născut la 11 august 1828, pe câtă vreme raportul din 1842, arătându-l în vârstă de nouă 
ani, îi plasează nașterea în 1833 ! Este a doua nepotrivire: iarăși o diferență de cinci ani.

Una dintre fete, Marghiolița, ar fi fost născută, după același raport, în 1834 (având opt 
ani în 1842). Dar un document nemțesc (adică austriac) o anunța în martie 1857 că poate 
ridica de la Agenția Consulară Austriacă o sumă depusă pe numele ei întrucât a împlinit 
vârsta de 27 de ani43. Era deci născută la 1830 ?! Marghiolița (Maria) se va căsători în 1856 

cu Costache Milea și va fi mama cunoscutului 
scriitor și ziarist Constantin Mille (1861–1927). 
La căsătorie, i s-a înregistrat vârsta de 24 de ani, 
deci ar fi fost născută la 183244, dar la moarte, 
în 1876, era declarată de 39 de ani, deci născută 
la 183745! Când venise, deci, pe lume: la 1830, la 
1832, la 1834 sau la 1837?!

Testamentul Anei Tăutu arată că două dintre 
fetele ei, Zoița46 și Anica, erau încă nemăritate la 
acea dată (26 iunie 1865). O întâmplare a făcut 
să găsesc, între actele muzeului sucevean47, o 
mărturie despre cea de-a doua fată, Anica, 
venită pe lume, după raportul amintit, la 1839 
(avea trei ani în 1842). La 15 septembrie 1865, 
câțiva cetățeni ai orașului Iași – între care Matei 

Baghici, I. Oprișan, Vasile Jijie – semnau un atestat precum că Ana, fiica nobilului Vasile 
Tăutu și a consoartei sale Ana Storza (!), era născută la 9 decembrie 1843, fiind botezată la 
15 decembrie de Luța Danu (Fig. 3). Aici, ne întâmpină o ciudățenie și mai mare. N-ar fi 
nimic de mirare în faptul că a fost botezată de sora sa mai mare, Luța (probabil Ruxanda), 

42.  După https://ro.wikipedia.org/wiki/Teodor_V._Tăutu. Se observă dispariția plăcilor de marmură care împodo-
beau monumentul; pe una dintre aceste plăci se aflau numele și fotografia inginerului maior Alexandru Tăutu, (născut 
la 25 mai 1865 și mort la 22 iunie 1920), unul dintre fiii primarului și tatăl fraților Teodor (general, 1897–1971), Alexan-
dru (colonel, 1899–1960) și Marcel Tăutu (comandor de marină, 1904–1952, mort în închisoarea de la Aiud).

43.  Artur Gorovei, Documente tăutuleşti, cit., p. 409, nr. 92.
44.  Tiberiu Avramescu, Constantin Mille. Tinerețea unui socialist, Editura Politică, București, 1973, p. 14-15. Pașoptis-

tul Neculai Tăutu, mort de tifos în timpul revoluției (p. 15), nu este atestat documentar; pare mai degrabă o invenție a 
urmașilor.

45.  Ibidem, p. 29.
46.  Zoe (Zoița) Tăutu s-a măritat cu banul Vasile Cristea.
47.  Muzeul Bucovinei, Suceava, Nr. inv. 1307. Sunt recunoscător d-nei dr. Monica Dejan pentru amabilitatea cu care 

mi-a comunicat o imagine digitală a acestui document.

Fig. 2. Monumentul de pe mormântul lui 
Teodor Tăutu de pe aleea centrală din 
Cimitirul „Eternitatea”
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ci este cu totul nepotrivită însăși nașterea ei în decembrie 1843, adică la 15 luni după 
moartea tatălui său ! Este evident că avem de-a face cu un atestat de complezență, eliberat 
probabil cu gândul la căsătoria fetei: de aici o „întinerire” cu câțiva ani ! Cândva, nu știu 
când, Anica va deveni soția unui anume dr. Antoniu48�

Cea mai mică diferență în izvoare o constat în cazul fiului Ioan, despre care raportul 
des menționat arată că s-ar fi născut în 1836 (șase ani în 1842). Evidențele armatei îl arată 
născut la 10 ianuarie 183549�

Fig. 3.  Atestatul pentru naşterea  
Anei Tăutu din 15 septembrie 1865

Astfel, pentru cinci din cei nouă copii 
ai spătarului Vasile Tăutu constatăm 
nepotriviri – uneori flagrante – între 
informațiile oficiale, transmise spre 
înregistrare la Vistieria țării, și acelea 
culese din alte izvoare referitoare la fiecare 
persoană în parte. E foarte greu de spus 
spre care trebuie să înclinăm balanța, din 
care putem să culegem informația mai 
sigură. Deși avem de-a face cu o epocă 
relativ apropiată de noi, ne confruntăm cu 
această situație neplăcută, care nu poate 
să nu creeze acel disconfort adus oricând 
de constatarea unei inferiorități. Dar 
trebuie să fim conștienți de acest lucru și 
tocmai de aceea repetarea îndemnului la 
prudență nu este niciodată inutilă.

Şi, serios sau în joacă, să ne gândim  
ce-ar fi răspuns oameni ca aceștia dacă ar 
fi fost întrebați: câți ani ai50 ?! Sau: când e 
ziua ta naștere ?!

48.  Artur Gorovei, Documente tăutuleşti, cit., 1-2, p. 53–54. Spița din p. 53 conține o eroare: nu a existat Constantin 
Tăutu căsătorit cu Maria Istrati, sora lui Neculai Istrati.

49.  Generalul Radu Rosetti, Călăraşii din valea Siretului în Războiul de Neatârnare, în ARMSI, s. III, t. XXI, 1939, mem. 
4, p. 47 (15), nota 2: sergent în 1857, sublocotenent în 1858, locotenent și căpitan în 1861, maior în 1872 (după Anuarul 
Armatei Române, 1877, p. 283). Ioan Tăutu a ajuns colonel și a murit în 1904 la Iași; a fost căsătorit de trei ori (cu o Stroe, 
cu o Tuduri și cu Natalia Negruzzi), lăsând urmași doar din a doua căsătorie. Despre ramura aceasta, foarte puțin 
cunoscută, am avut informații (27 august 1970) de la inginerul Ioan D. Tăutu, nepotul de fiu al colonelului și tatăl scri-
itoarei Rodica Lolita Tăutu (n. 14 decembrie 1939).

50.  V., în acest sens, Maria Magdalena Székely, Câți ani ai ? Despre trăirea subiectivă a trecerii timpului [reunind comu-
nicări prezentate la Sesiunea anuală a Institutului de Istorie „N. Iorga” din București, 8 decembrie 2015 – Câți ani ai? – și 
în ședința (232) din 11 decembrie 2018 a CNHGS-I („Oameni bătrâni cam de 100 de ani”. Despre trăirea subiectivă a trecerii 
timpului); sub tipar]�
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În lumea protipendadei din Iași mare va fi fost mirarea când marele vistiernic Iordache 
Rosetti anunța că fiul său Neculai se va căsători cu Ecaterina Ghica, fiica marelui logofăt 
Costache Ghica și a Mariei Cantacuzino. Era un mariaj între copiii unor familii extrem 
de bogate la acea vreme. Neculai era născut prin 17941, avea 17 ani, iar soția,văduva 
Ecaterina (Catinca) Ghica2, era mai în vârstă cu nouă ani decât mirele3 și avea din prima 
căsătorie două fiice4. În toamna anului 1811 destinele celor doi s-au unit la fel și moșiile cu 
care fiecare era înzestrat5. Însoțirea celor doi a pornit promițător, Ecaterina fiind pe placul 
socrului cu care s-a înțeles la început foarte bine. 

După cum bine este știut, în urma păcii de la București din mai 1812 teritoriul Moldovei 
din stânga Prutului trece în componența Imperiului Ţarist ceea ce a făcut ca administrarea 
moșiilor din această zonă să devină anevoioasă. În aceste condiții, 12 octombrie 1812, 
Ecaterina, „după întâmplările politicești” au făcut un „iconomicos schimbu cu dum(nea)
lui vist(iernicul) Iordachi Roset părintele și socrul mieu”6 dând moșiile sale de zestre 
de peste Prut și primind la schimb mai multe sate din „partea dreaptă a Prutului, 
anume: Roznovul, Călimanii, Bârdeștii, Negriteștii la ținut(ul) Neamțului, Faraoanii la 
ținut(ul) Bacăului, a treia parte din toată Vrancea la Putna, Stăucenii, Bătrineștii, Onțenii, 
Mănăstirenii, Tulburenii la Botoșani, Drujenii, Brăneștii, Feredeul i Cioara cu alte săliști 
la Hârlău, Armășenii la Vaslui, optzeci și șapte pogoane vie la Putna, casâli și crâșma 
din Eși”7. Mai departe în act se face următoarea mențiune: „acest schimbu nu are nici 
o ființă, nici putere, fiind numai pentru iconomii și scrisoare ce mi-au dat dum(nealui) 
vist(iernicul), socrul mieu, de schimbu va fi purure fără lucrare ca o hârtii albă. Asămeni 

1.  Radu Rosetti, Familia Rosetti, vol. I, București, 1938, p. 121.
2.  Primul soț a fost vornicul Costache Sturza (Ibidem, p. 122, nota 2).
3.  Era născută în anul 1785.
4.  ANI, Documente, 143/68.
5.  Vezi izvodul de zestre dat de logofătul Iordache Ghica fiicei sale, Ecaterina, la căsătoria ei cu Nicolae Roset 

(Ibidem, Documente, 140/15).
6.  Ibidem, Documente, 143/70.
7.  Ibidem, Documente, 427/151.
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și a mea cătră dum(nealui)”8. Așa cum documentul ne lasă să înțelegem Ecaterina făcea 
această tranzacție forțată de împrejurări. Ea dădea spre folosință și administrare socrului 
său moșiile de peste Prut, păstrându-și în continuare dreptul de stăpânire asupra lor. 

Aici se cuvine să facem o scurtă paranteză, pentru a vedea cum a fost resimțit din 
punct de vedere economic impactul cedării unei mari părți din teritoriul Moldovei. Pentru 
aceasta vom face apel la un document din 2 octombrie 1812 prin care marii boieri se 
adresau domnului cerând ca el să facă demersurile necesare pentru scăderea obligațiilor 
datorate Porții9. Nu știm dacă acest document păstrat în copie neautentificată a ajuns 
vreodată la domnul Scarlat Calimah, dar îl prezentăm pentru ineditul informației. Prima 
motivare pentru scăderea birului era aceea că în ținuturile din stânga Prutului pământul 
este roditor, bun pentru agricultură, de aici strângându-se 120.000 de chile de grâu din 
cele 200.000 de chile câte trebuiau trimise la Istanbul10. Tot din teritoriile cedate se luau 
până la 40.000 de oi din cele 60.000 ce urmau a lua drumul pieței capitalei Imperiului 
Otoman. Însă „pentru că era tot un trup partea câmpului ace de piste Prut și mergând 
gelepii cu puterea ocârmuirii în câmpii de peste Prut și în Tartar le găsă pășunându-să și 
lua după rânduirea domniei din 10 sau din 15 una și împline suma”11. Acum cu greu se mai 
puteau strânge 30 sau 40 de mii de oi de către mumbagii12 turci prin riza-pazar13 deoarece 
cei însărcinați „cu strângerea de mumbae neputând trece gelepii14 a le găsi pe câmpii 
stăpânirii străine și cei proști țiitori de vite neavând câmpu aice, acolo unde vor merge 
la pășune nu se vor și supune în vremea strângerii și numai cu riza-pazar le vor scoate 
gelepii cu prețuri mulțumitoare”15. De asemenea, nu se mai puteau trimite cantitățile 
de unt, său sau piei de vite deoarece în teritoriile de peste Prut era „izvorul vitelor” din 
Moldova. Chiar și vitele din teritoriul rămas se duceau peste Prut „căci în partea aceasta 
rămasă suhaturi nu sunt decât numai pe câmpii Galaților, pe Fălciiu și câteva pe Tecuciu 
și pe Tutova”16. La rândul lor numărul slujitorilor și al birnicilor a scăzut cu o treime, ceea 
ce făcea ca boierii să resimtă din plin lipsa brațelor de muncă. O mare parte a slujitorilor 
care asigurau paza graniței pe Nistru au rămas în teritoriul cedat, urmând ca „pentru 
alcătuirea pazei marginei Prutului” să se dea din birnicii rămași în teritoriul dintre munte 
și Prut. Din cei 1.695.000 de lei care reprezentau birul Moldovei pe un an, 625.000 erau 
luați din Basarabia17. O altă scădere dramatică pentru finanțele statului era datorată 
de restrângerea numărului de persoane care trebuiau să plătească goștina, deseatina, 
vădrăritul și altele astfel de dări. Interesant este că paguba cămării era amplificată și de 
scăderea semnificativă a alișverișului obținut din vinderea boilor, vacilor și oilor de către 
negustorii care treceau peste hotar. La un calcul sumar se considera că în urma acestei 
activități se câștiga peste 3.000.000 de lei, cea mai mare sumă obținută din taxe de stat. 
Se vindeau aproximativ: 15.000 de boi de negoț cu 10 galbeni bucata, 15.000 de vaci cu 5 
galbeni bucata și 5-6.000 de cai cu 15 galbeni bucata18. „De iznoavă acest alișveriș lipsăști 
acum din Moldova stăpânirii cât și vitele de negoț cu suhaturile lor și hergheliile toate 

8.  Ibidem�
9.  Ibidem, Documete,143/69.
10. Ibidem, f. 1 v.
11.  Ibidem, f. 2. 
12.  Comisari turci însărcinați cu cumpărarea grânelor și a oilor.
13.  La prețul pieții.
14.  Negustor turc care cumpăra oi din Ţările Române și le vindea în Turcia.
15.  Ibidem, f. 2.
16.  Ibidem�
17.  Ibidem,
18.  Ibidem, f. 4.
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peste Prut să hrăne din în vechime și în Bugeagul tătărăsc. Acum folosul acesta va fi 
pentru acele părți nefiind câmpie în părțile acestea ca să s(e) urmeză acest fel de alișveriș 
și pierzându-să izvorul neguțitorii s-au comoara țării cât folosul din vite de zalhana, sau 
din puțină zahare, s-au din viile ce sînt pi la unile locuri, este nesimțitoriu de a pute plăti 
și birul lăcuitorilor Moldovii și a fi și în fericită stare”19. Pentru compensarea pierderilor 
boierii divaniți cereau: „La nevrednicii și neputincioșii robi a preputernicii împărății 
nu încape a face arătare, iar la putere și îndurare a preputernicului Devlet este toată 
înlesnire a face și mângâiere și îndreptare Moldovii, care poate fi și cu lipire a parte 
rămasă a trii-patru ținuturi măcar din Ţara Românească, fără a nu fi simțitoare nici la 
ace țară a Valahiei această dezlipire pentru că este Moldova după dezlipirea ținuturilor 
până în Prut, nu rămâne altă decât mai mică în numărul lăcuitorilor decât Craiova sau 
Valahia Mică în giumătate. Ce poate să facă un principat cu un venit a birului ce să alege 
de cinci sau șasă sute mii lei sau cu 50 sau 60 de lăcuitori a satelor ca să dea și bir și să 
rădice și împlinire de poronci împărătești. Când dar va fi milostivire a să lipi locul din 
hotarul Moldovei până în apa Ialomiții, atunce să poate socoti că Moldova dobândind 
câmpu și patru ținuturi adecă Râmnicu, Buzău, Săcuenii și Ialomița ce va pute număra 
ca o giumătate de Valahie și va răspunde dărilor și zaharelelor acele care mai înainte 
de pacea aceasta pentru râvna sa au răspuns și au dat la hrănitoare sa Împărății” sau 
măcar trii ținuturi a Ţării Românești, Râmnicul, Buzău și Săcuieni să să adaogă și să să 
lipească la Moldavia ca dobândind o câmpie ce este în ținutul Râmnicului și o parte din 
Buzău să aibă moldovenii cei credincioși unde năzui20 cu vitele, să aibă țara unde spori în 
suma zaharelei și de unde adăogi suma zaharelii pentru caban, cu adăogirea acestor trii 
ținuturi care acum sînt răsăpite și mai mult stricate, prin o bună chibzuire și ocârmuire 
viind cei strămutați la locurile lor și adăogându-să lăcuința pot să să facă ca 50.000 de 
familii precum era și mai înainte în vreme liniștirii și alcătuindu-să birul de la dânșii 
după trecire anilor iertării să socotește că să va împlini paguba Vistierii Moldovei cu 
dezlipire ținuturilor până la Prut, adecă 625.000 lei pentru Vistierie și 225.000 lei din banii 
răsurilor. [...] Această adăugire a ținuturilor Valahiei nesințitoare pentru mărimea ei cătră 
țara aceea nu va folosi numai cătră îndestularea birului Vistieriei și rusumaturilor domniei 
și ducerilor zaharelii, dar va fi o îndurare a preînălțaților stăpâni și cătră credincioșii 
Moldovei de a avea în vreme de nevoie unde năzui cu vitele lor la pășune, nefiind săliști 
de istov a merge cu vitele lor în hotară străine”21. Actul era semnat de Gherasim, episcopul 
Romanului, Meletie, episcopul de Huși, Costachi Ghica, logofăt, Iordachi Canta, logofăt, 
Costantin Balș, logofăt, Sandu Sturza, hatman, Grigori Sturza, vistiernic, Iordachi Roset, 
vistiernic, Lupu Balș, vornic, Dumitrachi Sturza, vornic, Manolachi Dimachi, vornic, 
Constantin Balș, vornic, Alecu Balș, vistiernic, Grigori Ghica, vornic, și Dimitrie Bogdan, 
vornic22�        

Revenind la căsătoria celor doi, putem spune că la început a existat armonie, în primii 
cinci ani familia mărindu-se cu trei fete. Apoi, tânărul soț se pare că a avut o aventură de 
mai lungă durată23 ceea ce a determinat-o pe Catinca să părăsească căminul conjugal și 
să plece la părinții ei, în Basarabia24.  Apoi „din pricina răcelii dragostei dintre amândoi 

19.  Ibidem�
20.  Refugiu, scăpare.
21.  Ibidem, f. 5-5 v.
22.  Ibidem, f. 6.
23.  Ibidem, Documente, 143/146.
24.  Radu Rosetti, op. cit., p. 122, nota 6.
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agițându-să de la o vreme încoace o uriciune și neînvoire”25 au urmat mari neînțelegeri26� 
Pentru împăcarea celor doi s-a făcut apel la rude, la cunoștințe și chiar la mitropolitul 
Veniamin Costache. Acesta, văzând că nu este nici un chip de împăcare a celor doi, la 4 
august 1816, hotăra ca soții să stea pentru „o vremelnică trupească petrecere” departe 
unul de altul sub păvățuirea părinților. Termenul pentru împăcare era de patru ani. 
Câteva zile mai târziu, la 12 august, domnul Moldovei, Scarlat Alexandru Calimah, 
poruncea fostului mare logofăt al Ţării de Jos Dimitrie Sturza și hatmanului Răducanu 
Roset să încerce să-i împace pe cei doi soți și, în același timp, îi numește epitropi ai celor 
trei fete minore. Domnul hotăra ca „venitul zăstrii nurorii dum(isale) i casăle din Ieși 
cu toate cele din lăuntru și giuvaerurile să să încredințezi la o a trie mână de epitropi ca 
din iratul acei zestri să s(e) sloboadă cheltuiala ce vor găsi cu cale dum(nea)lor rânduiții 
epitropi, atât dum(i)sale Catinca Ghica, nurorii dum(i)sale, cât și a creșterii nevrâsnicilor 
copii și prisosul să ste în păstrare(a) boierilor epitropi”27. Dacă nici după acel termen nu 
se împăcau, urma să li se aprobe divorțul. În acea perioadă de timp Ecaterina, împreună 
cu tatăl său și cu alte rude, au încercat să-l surprindă pe soț cu o altă femeie, dovedindu-i 
infidelitatea, și învinovățindu-l de părăsirea familiei. Acest lucru eșuând, se pare că l-a 
înfuriat și mai tare pe soț, care nu a mai acceptat nici un fel de discuții în privința unei 
posibile împăcări. Mitropolitul Moldovei a făcut „arătare cu di amăruntul de curgere a 
pricinii la Prefericitul Patriarh al Ţarigradului cerând dezlegare de să cuvine a dezlega 
această nuntă pentru arătările urmate”28. Patriarhul, constatând că a ajuns la o asemenea 
măsură ura între dânșii încât este pericolul ca să nu urmeze și ceva mai rău, hotăra că se 
„cade a să dezlega nunta și că dumneaei să învinovățește pentru arătatele pasuri”29. La 14 
martie 181930 începea procesul de separare a celor doi, care se încheia la 19 aprilie31, când 
s-a „urmat dezlegare cununiei acestor însoțiți bisăricești în putere a însuș(i) svintelor 
pravile precum adeverează însuș(i) cărțile despărțăniei, din let 1819 apr(ilie) 19, date 
la mâinile amânduror părților cu însuș(i) iscălitura duhovnicescului nostru părinte 
preosvințâia sa chirio chir Veniamin, mitropolitul țării, rămâind slobode ca niște streini 
amândoî părțile”32�

În final „s-au alcătuit samă și socoteală ceea ce au avut a da și a lua amândoî părțile 
după care de s-ar fi și căzut a fi cu păgubire dum(neaei) Catinca Ghica, desfacere și răfuire 
aceasta fiind mai mult di parte sa pricina despărțirei lor”. Mai multe moșii rămâneau să 
fie administrate de Iordache Rosetti pentru creșterea celor „trei fiice nevârstnice născute 
de nora dumisale cu fiiul dumisale în vremea ce au fost însurați însărcinându-să cu a lor 
creștere, educațiune și căsătorie”33� 

Catinca Ghica se pare că în primă instanță a fost mulțumită cu modul cum s-au împărțit 
bunurile după divorț. Astfel, la 9 mai 1819, ea afirma că: „acum după priimirea zăstrii 

25.  La 4 august 1816, mitropolitul Moldovei, Veniamin Costache, dădea soților patru ani de gândire pentru a se 
hotărâ dacă rămân împreună. În această perioadă cei doi nu trebuiau să stea la un loc (ANI, Documente, 143/78).

26.  Ibidem�
27.  Ibidem, Documente, 143/79.
28.  Ibidem, Documente, 143/146.
29.  Ibidem�
30.  Radu Rosetti, op. cit., p. 122, nota 6.
31.  Ibidem�
32.  ANI, Documente, 143/96; o copie a acestui act întărită de Judecătoria ținutului Iași, Secția I (Buletin. Foaie Oficială, 

anul XV, nr. 97, duminică, 7 decembrie 1847, p. 562, nr. 25). 
33.  La 25 aprilie 1819, domnul Moldovei, Scarlat Calimah, constantând că între cei doi nu mai era nici o cale 

de împăcare și temându-se ca între ei să nu se întâmple „vreo primejdie de viiață”, era de acord cu divorțul (ANI, 
Documente, 143/96).
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într-a me stăpânire de supt epitropie” recunoaște toate contractele de arendare a moșiilor 
făcute de epitropi și că nu le va modifica până la expirarea lor34�

La 21 ianuarie 1823, pe când se afla la Chișinău, pentru că nora începuse să-l acuze pe 
Iordache Rosetti că nu i-a restituit toată zestrea, acesta dădea un înscris în care menționa 
că actul prin care se făcuse schimbul de moșii cu nora sa a fost unul forțat de împrejurările 
politice și că acel înscris nu trebuie luat în seamă35�

Timp de aproape 15 ani „am fost răbdătoare pentru a-mi primi dreptul meu ce mi să 
cuvine de la dum(nealui) vist(iernicul) – spunea Ecaterina Ghica într-o jalbă adresată 
Mitropolitului Moldovei, la 18 ianuarie 1830 – și nici o îndestulare până acum nu mi-au 
făcut. Acum, în sfârșit, spre a duce ce mai sâmțitoare pentru mine lovire, vroiește de a 
tragi și pe copile la sâne, aducându-le de la Sankt Petersburg în Moldova36. Se pare că 
dorința de a avea fetele lângă ea a determinat-o să pornească un lung proces cu socrul 
și fostul său soț. În aceeași plângere către înaltul ierarh, Ecaterina îi solicita să intervină 
și să-i transmită socrului și soțului solicitările sale pentru a nu începe un proces pe care 
nu și-l dorea. Ea cerea înapoierea veniturilor moșiilor din Basarabia pe un an și jumătate, 
atâta timp cât le-a administrat socrul său după momentul pronunțării divorțului și până 
la intrarea în posesia lor cu dobânda aferentă; 14.000 lei din vânzarea a două giuvaeruri, 
bani luați de Iordache Rosetti și nerestituiți, cu dobânda lor; 4.000 lei ce i-a avut la casa 
menzilului și au fost trași de socru, cu dobânda lor; banii pe 80 de stupi cu rodul lor ce au 
rămas în posesia vistiernicului; banii pentru o butcă adusă de la Viena cu doi telegari37� 
Mitropolitul se face mesagerul Ecaterinei și trimite scrisoarea înaintată de ea lui Nicolae 
Rosetti. Acesta îi răspunde că acea scrisoare este „jicnitoare haracterului părintelui meu 
și al meu, dipărtată de toate bunele cuviințe” și că fosta soție îl învinovățește fără nicio 
dreptate38. De aceea nu este de acord cu acuzele fostei soții, el având grijă de fiicele sale 
și de averea lor.

Neaflând înțelegere din partea foștilor soț și socru, Ecaterina, ca locuitoare a Basarabiei, 
supusă a Imperiului Ţarist, se adresează lui Teodor Mircovici, plenipotențiarul Rusiei la 
Iași, pentru a i se face dreptate. Acesta trimite adrese către Mitropolie și Logofeție în 
care cere precizări referitoare la modul cum s-a făcut desfacerea căsătoriei și a zestrei 
foștilor soți. La 26 august 1830 mitropolitul Veniamin răspunde înaltului demnitar rus 
printr-o lungă scrisoare în care prezintă toate etapele procesului de divorț, dar și faptul 
că infidelitatea lui Nicolae Rosetti s-a dovedit mult mai târziu, când a adus-o acasă la el 
pe Marghiolița Ghica, „mătușa numitului, adecă țiind-o mai înainte prin cununie fratele 
maicii sale”39. Conflictul în loc să se stingă ia o și mai mare amploare, Ecaterina făcând 
apel și la medierea generalului Pavel Kiseleff.  Acesta din urmă trimite, la 31 octombrie 
1830, către Logofeția Moldovei o adresă prin care cere un răspuns la solicitările Ecaterinei. 
Cercetând în arhivă și negăsind nici un act referitor la cele solicitate40, marele logofăt 

34.  A se vedea și frumoasa iscălitură a Catincăi Ghica (Ibidem, Documente, 143/83).
35.  Ibidem, Documente, 146/16.
36.  În 1822 Nicolae Roseti era înștiințat de Willanov, secretarul împărătesei mame, că s-a aprobat ca fiicele sale să 

fie crescute în pensionatul fetelor nobile, costul pe un an fiind de 1.100 de ruble de copilă (Radu Rosetti, op. cit., p. 123, 
nota 20); despre educația fetelor la acest pension vorbește și Nicolae Roseti Roznovanu într-o scrisoare adresată Mitro-
politului Moldovei la 30 ianuarie 1830 (ANI, Documente, 143/145).

37.  ANI, Documente, 146/20.
38.  Ibidem, Documente, 143/145.
39.  Ibidem, Documente, 143/146. Despre povestea legată de viața amoroasă a celor doi, vezi Radu Rosetti, op. cit., p. 

122, nota 8).
40.  Documetele au fost distruse în încendiul din 19 iulie 1827 când a ars Palatul Domnesc unde se afla și arhiva 

Divanului.
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Costache Cantacuzino41 se adresează agăi Manolachi Radovici, vechilul Ecaterinei Ghica, 
cerându-i actele pe care se bazează jalba înaintată lui Kiseleff. Singurele dovezi pe care 
le avea erau cele două hotărâri de divorț, a mitropolitului și a domnului, în care nu se 
spunea nimic de faptul că zestrea nu ar fi fost returnată integral42� 

La rândul său, vechilul lui Nicolae Rosetti, într-un răspuns adresat lui Kiseleff, la 8 
decembrie 1830, spune că de 11 ani de când s-au despărțit și de 14 ani „de la trupeasca lor 
despărțire ... dumneaei Ecaterina Ghica nici un fel de pretenție vreodănăoară n-au pornit 
pâră acum”. Același avocat susține că „această de acum a dum(neaei) mișcare nefiind 
altă în ființa dum(neaei) decât numai o zădărâre și pricină de adăogire supărărilor aceștii 
familii”43. Pentru a încerca să stingă conflictul Pavel Kiseleff, la 25 martie 1831, trimite 
către Divanul Domnesc o adresă în care cere să se judece acest caz potrivit „pravilelor și 
obiceiului pământului”44. Membrii Divanului cerând punctul de vedere al Catincăi Ghica 
aceasta motivează că timp de peste zece ani nu a cerut să i se facă dreptate în privința 
celor peste 8.500 de galbeni datorați de fostul său soț deoarece familia ei în acea epocă 
a fost prigonită dovadă fiind „orgia compatrioților mei, iar mai ales Înaltpreosfinția sa 
părintele mitropolit că nu cred să nu fie știut tuturor că această nenorocită prigonire 
sprijinită prin forsul depotizmului de cătră domnul Calimah au pătruns de otrăvitoarele 
amărăciuni pe părintele meu păr l-au și mutat din viață”45. De asemenea, Ecaterina arăta 
că ea nu știe „nici un așezământ pravilnicesc” care prin „paragrafurile pentru tăcere în 
curgere de 10 ani să osândească o femei a pierdi zăstrea ei și mai ales când întâmplările 
patriei mele adică acestea di la 182146 și epoha ocârmuirii domului Sturza în a căruia 
curgere am fost dipărtată din patria me”47. În încheiere solicita Divanului să-i facă 
dreptate deoarece „domnii fiind aice ce de pe urmă enstanție nădejdea obijduitului cu 
giudecata vreunui domn era în rânduirea altuia sau în vreo prifacere a ocârmuirii de la 
care să poată câștiga vindecare obijduirii lui mai înainte făcută și întru aceasta slujesc 
drept dovadă nenumăratele pricini care de la un domn la altul și de la o vreme la alta deși 
sfârșită prin hotărâre(a) domnului cu păzirea formelor”48 se găsesc din nou în judecată. 

Întruniți în ședință membrii Divanului hotărăsc ca dosarul de judecată să fie înaintat 
marelui logofăt spre cercetare și astfel instanțele civile să dea o încheiere în acest caz49�

În anul 1832 procesul ajunge pe rol la Judecătoria ținutului Iași. În urma protestului lui 
Nicolae Rosetti Roznovanu, care arată că pricina a fost închisă și nu ar mai trebui „supusă 
căutării”, logofătul de atunci al Dreptății, Costachi Conachi, la 8 ianuarie 1832, înștiința 
„vremelniceasca ocârmuire rusească” despre acest proces, precizând că este închis și că 
actele prezentate de Catinca Ghica nu dovedesc faptul că zestrea ei ar fi fost afectată50. O 
nouă intervenție a lui Kiseleff se traduce în fapt prin judecarea documentelor din dosar 
de către jurisconsultul Flehtemaher. Acesta cercetând actele depuse de Catinca Ghica și 
hotărârea dată de logofătul Cantacuzino constată că acea carte din 1819 dată de Scarlat 
Calimah „esti alunicată din adivărata numire pentru că actul acela nu cuprinde vreo 

41.  ANI, Documente, 144/155, f. 3.
42.  Răspunsul Logofeției este din 13 noiembrie 1830 (Ibidem, Documente, 143/149); vezi și ibidem, Documente, 146/21.
43.  Ibidem, Documente, 143/150.
44.  Ibidem, Documente, 146/23.
45.  Ibidem, Documente, 146/25. 
46.  Când familia sa fuge în Basarabia.
47.  ANI, Documente, 146/25
48.  Ibidem�
49.  Ibidem, Documente, 143/152.
50.  Ibidem, Documente, 143/155, f. 4.
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întăritură pe vreo hotărâre giudecătorească”51. Juristul face apoi o înșiruire de articole 
din Basilicale pentru fiecare punct al jalbelor înaintate de reclamantă, arătând în final 
că dacă în curgere de trei ani de la data „de când i s-au făcut cunoscut paguba”52 nu a 
făcut nici o jalbă, atunci pretențiile se sting. Un nou raport este trimis către Kiseleff, iar 
acesta retrimite Divanului cazul, urmând să hotărască cine are dreptate. Prima ședință de 
judecată are loc la 15 septembrie 1833, în prezența completului de șapte judecători, în care 
se hotărăște ca „vistiernicii rosetești să rămâie nesupărați” din partea Catincăi Ghica53� 

Procesul se încheia la 5 ianuarie 1836. Hotărârea definitivă a fost contestă de 
Consulatul rusesc din viciu de procedură, invocându-se faptul că la ședința finală nu a 
fost și dragomanul Împărăției. Contestația nu a fost luată în calcul și astfel se încheia un 
proces în care au fost implicate două familii bogate, care, în urma deslipirii Basarabiei de 
Moldova au optat să rămână fiecare în locurile natale, dar sub ocârmuire diferită.   

1. 1811 decembrie
Cu mila lui Dumnezeu, izvod de zăstrea ci dăm preiubitei fiicii noastre Ecaterina, 

cari o căsătorim după dumni(a)lui Nicolai Roset, fiiul dumni(a)lui vel vist(iernic)  
Iordachi Roset, împreună cu părinteasca noastră blagoslovenie. 1811 dechemvrie

O icoană a Maicii Domnului care să le agiute întru toate

Moșii
Venitul pe un an 

precum sînt vândute 
acum în orândă. Lei  

Sat întreg Zăhăicanii
În ținutul Ieșii, la Ciuhur, 

alcătuit la un loc hotară, cari trec 
și pe ținutul Hotinului

11�000
Sat întreg Stângăcenii
Sat întreg Stolnicenii
Pol sat Hiliuții
Pol sat Şofrincanii Tot la ținutul Ieșii și iarăși la 

un loc alcătuită 3�200
Pol sat Poșujenii

Sat întreg Bobuleștii La ținutul Hârlăului. Iarăși 
într-un hotar, cari sînt vândute 
cu doî mii lei pi an, dar fiind 
pricină cu vechiul cumpărător. 
Esti alt mușteriu

4.000
Sat întreg Rângăuții

Sat întreg Sărătenii

La ținutul Orheiului, iarăși la 
un loc alcătuite 4.500

Părți din Coropceni cu 
sat

Sat întreg Hâjdăenii
Sat întreg Avrămenii

Sat întreg Coromâsleștii

51.  Ibidem, f. 4 v.
52.  Ibidem, f. 5 v.
53.  Ibidem, f. 8 v.
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Sat întreg Perienii cu 
iaz și moară Tot la ținutul Orheiului și 

iarăși la un loc alcătuită 2�000Sat întreg Măzăreștii
Pol sat Roșcanii
Sat întreg Răzina Tot la ținutul Orheiului, iarăși 

la un loc alcătuită 2�500Sat întreg Tohnoae
Moșie întreagă 

Medvica ce să numește 
Podu Lipcanilor

La ținutul Hotinului 16�800

Moșie întreagă 
Nebulavca, ce acum să 
numește Hlina

Moșie întreagă Răsteul 
cu otacile lor

Moșie întreagă Hlinoae
Moșie Coșulenii
Toate aceste moșii mai sus arătate după cuprindere(a) scrisorilor care le avem zăstre 

și cumpărături prin sultan mezat.
Una sută sălașă țigani din cari 50 sălașă de vatră și 50 

sălașă lăeși ci plătesc dajdie pe an 500

Treizăci și doî pogoane vii la Cruce, Muncel și Osoiu
44.500

Adecă patruzăci și 
patru mii cinci sute

O păreche casă în Ieși cu locul lor în mahalaoa 
Muntenimilor lângă casile fiiului nostru Dumitrachi, 
ispravnic, cari costisăsc cu loc cu tot una sută mii lei.

Giuvaeruri de patruzăci mii lei, însă:
Un sagiac cu cremasturi de roza
Un biet cu brilanturi 
Una părechi cercei de roza
Una părechi paftale de brilant
Un inel mari de roza
Un ceasornic cu roza
Argintăriile mai gios arătate, însă:
24 părechi cuțite cu linguri i lingură mare și solniți
2 părechi sfeșnice
12 zarfuri
12 păhară de vutcă

6 scuteluri cu 12 linguriți

2 afumători și stropitori

Una butcă de modă cumpărată cu 180 galbeni

Stra(i)e, așternuturi și pânzuri după osăbit izvod.
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Aceste le-am dat cu părinteasca noastră blagoslovenie, care să le stăpânească cu 
pace în veci, păzindu-să și la fiii și toți clironomii cei în urmă rămâind ca Dumnezău să 
le mult. Iar pentru că venitul moșiilor aceștii zăstre esti acum precum în rostul banilor 
să arată și pentru siguranție lor, ce totdeauna urmează a noatre iscălituri. Apoi fiindcă 
fiica noastră Ecaterina să căsătorește acum de al doile și are doî copile cu cel întâiu soț 
al său vornic(ul) Costachi Sturza, aceste amândoî copile împreună cu dreaptă avere 
tatălui lor le luăm noi spre creștere și îngrijire lor întru toate. 

Constantin logof(ăt); Marie Canta. 

ANI, Documente, 140/15.

          
2. 1812 noiembrie 12
Fiindcă după întâmplările politicești s-au făcut iconomicos schimbu cu dum(nea)lui 

vist(iernicul) Iordachi Roset, părintele și socrul mieu, scriindu-să și iscălindu-să doaî 
scrisori de învoire de la let 1812 noiemv(rie) 12, una din partea mea și alta din partea 
dumisali, dându-se la o parte și alta, spre arătare numai că am făcut schimbu, adică cu 
moșiile zăstrii meli de piste Prut, din ținutul Iașii, și de la Hotin, ce aș fi dat dum(nea)
lui, am luat moșiile dumi(sa)li socrului meu din partea aceasta a Prutului, de la ținuturile 
Neamțul, Bacăul, Putna, Botoșani, Hârlău, Vasluiu și casăle din Iași și vii. S-au făcut 
de mini această adevărată încredințare mărturisitoare că acest schimbu nu are nici o 
ființă, nici putere, fiind numai pentru iconomii. Şi scrisoare ce mi-au dat dum(nealui) 
vist(iernicul), socrul mieu, de schimbu, va fi purure fără lucrare ca o hârtii albă. Asămeni 
și a mea cătră dum(nealui) și fiișticari va ave a le săli drepte, nefiind nici un adivărat 
schimbu sau învoire, aneresindu-să prin însuși iscălitura mea aceasta, cari va ave toată 
puterea sa.

1812 noiemv(rie) 12.
Iordachi Roset <m. p.>.
Catinca Roznovanu <m. p.>.
Dumitrachi Buhuș, vor(ni)c, martur. 

ANI, Documente, 143/70.

3. 1813 decembrie 21
Fiindcă moșiile dumisale vist(iernicului) Iordachi Roset și a cucoanii dum(isali) 

dum(nea)ei Anica Bogdan și a fiiului dum(isale) dum(nealui) spatar(ul) Necolai Roset și a 
nurorii dum(isale) dumneaei Catinca Ghica, ce le au în stânga Prutului. Adecă aceste moșii 
a dum(isale) vist(ienicului): târgu Briceni, Hrubna, Hrimancăuți, la ținut(ul) Hotinului, 
târgu(l) Soroca, moșiia Rublenița, la ținutul Sorocii, și o moșie a cucoanii Anicăi, Sarata, 
la ținut(ul) Ieșii, și aceste moșii a fiiului dum(iasale) spatar(ul) Neculai: Rădeștii și Cheia, 
i pol sat Măleștii, i pol sat Tăisănii, i trii părți din Trilești, i carantina din stânga Prutului, 
ce sînt într-un hotar, la ținut(ul) Ieșii, moșiile dum(neaei) cucoanii Catincăi: Medvica 
sau târgu(l) Lipcanii, și Crușăuții, câșla Zamgiului, Răsteul, i Hlinoaie, i Coșulenii, 
de la ținut(ul) Hotinului, Şofricanii, pol sat Poșuțenii, pol sat Zăhăicanii, i Stolnicenii, 
i Stângăcenii, i Hiliuții, pol sat, la ținut(ul) Ieșii, târgu(l) Răzina, moșie Tohnoaia, i 
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Sărătenii, i Avrămenii, i Coromânleștii, i părți din Coropceni, i părți din Hâjdăeni, părți 
din Ciocâlteni, i Perienii, i Măzăreștii, i Râșcani, pol sat, de la ținut(ul) Orheiului, le-am 
luat cu bună priimire me supt vechilâcul și purtarea mea de grijă fiindcă cu alt chip n-au 
putut să se desfacă dum(nealui) vist(iernicul), nici cu schimbu, nici cu vânzari, de moșiile 
aceste, după poruncile de obștie ce sint date ca să s(e) desfacă acei cu ședere în dreapta 
Prutului de lucrurile ce vor ave în stânga Prutului. 

Deci, fiindcă eu neoprit de stăpânire(a) din a stânga Prutului a urma vechilâcul acesta 
mă îndatoresc a căuta toate moșiile aceste și a strângi tot venitul ci va ieși di pe dânsele și 
scăzând numai cheltuiala ci s-a faci cu căutare(a) moșiilor, cielalți bani să-i trimat toți la 
dum(nealui) vist(iernicul) pe fieștecare an.

Şi pentru ca să se păzască în tocma urmare mai sus arătată, dau dum(nealui) 
vist(iernicului) scrisoarea aceasta.

1813 decemv(rie) 21.
Alexandru Panaite, comis <m. p.>..

ANI, Documente, 143/74.

4. 1816 august 4
Între însoțiții prin legiuita cununié, dum(nea)lui Neculai Roset biv vel agă cu soție 

dum(i)sale dum(nea)ei Ecaterina Ghica, din pricina răcelii dragostei dintre amândoi 
agițându-să de la o vreme încoace o uriciune și neînvoire și viind la a noastră știință această 
nepacinică viețuire într-acest feliu de însoțire ipochimene, după păstoreasca datorie am 
urmat toate chipurile cele spre învoire, atât prin osăbite bisericești feță, cât și înșine noi prin 
feliuri de sfătuiri d(u)hovnicești cătră amândoao părțile și prin însuși părinții dum(i)sale.  
Şi neputând face nici o alcătuire de a să putea uni, am întrat pe urmă în cercetarea pricinilor 
dintre dum(nealo)r, ca să putem afla care iaste cel mai de temeiu pont al neînvoirii și de 
poate fi pricină tocmai de a nu să putea ca să viețuiască înpreună și după câte ispitiri 
și cercetări am făcut n-am aflat nici un pont. De aceea, care lege ceri de la niște casnici 
a da dovadă cu care să poată avea tot cuvântul dreptății de a să desface însoțirea. Apoi 
citindu-se și la hotărârea d(u)mnezăeștilor cuvinte ce zic: „și pre carii i-au împreunat 
D(u)mnezău omul să nu-i desparță”, temându-să de giudecata lui D(u)mnezău a face 
desfacerea nunții aceștie, în vremea când legiuite pricini nu sînt. Într-acest chip socotind 
d(u)hovnicește hotărârea, ca în curgerea vremii de patru ani să fie deosăbiți aceștii, care 
nici de patul nunții, fără nici o volnicie unul asupra altuia, petrecând dum(nea)lui aga 
Necolae Roset în casa părintelui dum(i)sale, sub povățuirea părinților dum(i)sale. În care 
vreme a petrecerii dum(i)sale întru deosăbire după bunile și părinteștile povățuiri și 
sfătuiri ce să va face și la o parte și alta de cătră părinții dum(i)sale să nădăjduiește prin 
vrerea lui D(u)mnezău că să va putea face alcătuire iarăși spre cea dinpreună viețuire, 
precum legiuit s-au luat.

Această bisericească hotărâre de patru ani ce punem iaste însă pentru înpietrirea și 
neînduplecarea ce s-au văzut despre amândoao părțile, iar când prin bunile povățuiri și 
părinteștile sfaturi să vor întoarce cât de curând între o unită dragoste și învoire, atuncea 
numai că simțitoare bucurie vor avea părinții dum(i)sale și noi, dar și blagoslovenie lui 
D(u)mnezeu și a noastră, a părintelui dom(nii)sale cel duhovnicesc va fi înpreună cu 
dum(nealo)r.
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Dându-să la mâna dom(niei) sale agăi și această arhipăstorească carte cu pecetea 
Mitropoliei și a noastră iscălitură.

1816 avg(u)st 4 zile.
Veniamin Mitropolit Moldaviei <m.p.>.

ANI, Documente, 143/78. 

5. 1816 august 12
Noi Scarlat Alexandru Calimah v(oie)vod, cu mila lui Dumneu domn al Ţării Moldavvei. 

Cinstiților și credincioșilor noștri boieri, dum(nealui) Dimitrie Sturza vel logof(ăt) de Ţata 
de Gios, dum(nealui) Răducanu Roset hat(man).

Neînvoitoare și prigonitoare petrecere între căsătoriții dum(nea)lui aga Neculai Roset și 
între soție dum(neaei) Catinca Ghica, prohorisând după vreme, au agiuns între neiconomie. 
Așadar, supuindu-să cercetării și împrățoșării bisericești întru lucrare măsurilor celor 
mai înțălepte și cuviincioasă a duhovnicescului nostru părinte preosfințitul mitropolit 
al țării chir Veniamin, neputând stâmpăra următoare neînvoire a aceștii împerecheri 
acum, dar nici pricină cuprinderii bisăriceștilor pravile neaflând, nici găsind, după toată 
duhovniceasca cercetare a încongiurărilor neînvoirii și prigonirii, numitei mai sus famelii 
ca să urmezi despărțînii, prin dreaptă și cuviincioasă socotință hotărăști prin scris o 
vremelnică trupască petrecire în osăbi a amânduror părțile, ca întru aceasta, prin lucrare 
omenească și pronie cerească, să s(e) poată vindeca tot răul încuibat întru această familie și 
să s(e) izbăvească nădăjduita de iznoavă unire următoare svintei cununii întru toată buna 
petrecere. După care bisericească hotărâre, urmând a să purta cheltuiala și a dum(neaei) 
Catinca Ghica și a trii copii nevrâsnici ce au din iratul zăstrii dum(nealui) vist(iernicul) 
Iordachi Roset, părintele dum(nealui) agăi Neculai Roset, întru ferire de orice aninare 
din parte(a) cuscrului său a nurorii dum(isale), după nemulțămirile și jalobile ce ne-au 
dat, cerând în sfârșit prin înscris jalubă că în toată epoha a petrecerii în osăba venitul 
zăstrii nurorii dum(nealui) i casăle din Ieși cu toate cele din lăuntru și giuvaerurile să să 
încredințăzi la o a trie mână de epitropica din iratul acei zăstri să s(e) sloboadă celtuiala 
ce vor găsi cu cale dum(nea)lor rânduiții epitropi, atât dum(isale) Catinca Ghica, nurorii 
dum(isale), cât și a creșterii nevrâsnicilor copii. Şi prisosul să ste în păstrare(a) boierilor 
epitropi.

Care cerere și socotință a dum(nealui) vist(iernicul) fiind dreaptă și de cuviință, 
însărcinăm asupra dum(neavoastră) epitropie aceasta în noima și urmarea mai 
sus pomenită, după care, priimind mai întâi copie de pe izvodul zăstrii adeverită de 
dum(nealui) vist(iernicul), să luați în socoteala dum(neavoastră) atât iratul moșiilor cât și 
casăle din Ieși cu toate lucrurile aflate într-ânsele și giuvaerurile și să dați adeverinți de 
priimire dum(nealui) vist(iernicului) Iordache Roset, părintele dum(isale) agăi Neculachi 
Roset. Şi apoi, în urmă cu banii iratului moșiilor, veți întâmpina cheltuiala dum(isale) 
Catinca Ghica, după socotința ce veți face cum și a nevrstnicilor copii, țiindu-să prisosul 
în păstrare. Şi casăle, de va voi să șadă dumneaei într-însele, i se vor teslimarisi cu toate 
cele din lăuntru, iarăși prin izvod anume, cum s-au priimit; sau nevrând, și hotărând a 
pitrece în casa părințască, atunce să va așăza un om înadins pentru îngrijirea și paza lor. 
Iar în sfârșit, dacă în epohia hotărârii petrecerii în osăbi să va pute alcătui de iznoavă 
nădăjduita unire aceștii însoțiri, atunce veți încredința bărbatului atât  socoteala venitului 
și a mastrafului pe vreme epitropiei dum(neavoastră) cât și toată zăstrea și veți rămâne 
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desfăcuți de această însărcinare. Dinpotrivă însă, când din nenorocire nu va afla locul 
său unirea casăi aceștie, atunce tot pe temeiul hotărârii ce-i în scris bisăricești să va căuta 
și să va hotărî și desfacere(a) politicească în cuprinsul iarăși a svintelor pravili și dacă din 
veniturile zăstrii, scăzându-să ceea ce după socotință să va hotărî a să da pe toată luna 
dum(neaei) Catincăi Ghica, scăzându-să și suma ce să va da pentru creștere nevrâstnicilor, 
va mai prisosî, acel prisos să va păstra de cătră dum(nealor) boierii epitropi și învoindu-să 
tinerii în urmă li să va da lor. Iar ferească Dumnezeu, neunindu-să atunce acel prisos, să 
va da dum(nealui) vist(iernicului) Roset în suma banilor ce are a lua din cheltuelile făcute 
cu binalile�

1816 avgust 12.
Vel logof(ăt) proci(t).        

ANI, Documente, 143/79.

6. 1817 mai 9
Moșiile zăstrii mele și acele din stânga prutului și aceste dina dreapta Prutului fiind 

vândute în orândă pe patru ani, de la Svântul Gheorghie 1815, a cărora prothemie încă ni 
s-au împlinit, mă îndatoresc și eu acum după primiirea zăstrii într-a me stăpânire de supt 
epitropie(a) dum(nealor) biv vel logof(ăt) Dimitrie Sturza i a dum(nealui) hat(manul) 
Răducanu Roset ca să cunosc de statornice acele contracturi, păzind urmarea lor și la 
preț și la toate celelalte condiții pân la împlinire(a) a patru ani, fără nici o strămutare, dar 
după aceea sînt slobodă a le vinde la muștereii ce-mi vor da prețul cel mai bun. Precum și 
pentru venitul lor, după socoteala ce s-au mutat, acum eu am a-l trage numai pe doi ani 
dintr-acei patru a contractului, adecă de la Svântul Gheorghie anului următor 1817, luând 
câștiul Svântului Gheorghie la Svântul Dimitrie viitor și a Svântului Dimitrie la Svântul 
Gheorghie, atât pe anul acesta cât și pe celalalt, după însuși cuprindere(a) contracturilor 
încheiate. 

Şi spre tătă încredințare(a) urmeză însuși a me iscălitură.
1817 maiu 9�
Catinca Ghica.

ANI, Documente, 143/83. 

  
7. 1819 aprilie 25
Noi Scarlat Alexandru Calimah v(oie)vod, cu mila lui Dumnezeu, domnu Ţării 

Moldavii. Prin această a noastră domnească carte să face cunoscut că după prigonire 
și răoa viețuire a tinerilor căsătoriți, dumn(ealui) aga Nicolai Roset, fiiul dumn(ealui) 
biv vel vist(iernic) Iordachi Roset, cu dum(nea)ei Catinca Ghica, fiica răpousatului biv 
vel log(o)f(ă)t Costachi Ghica, agingând lucrul în neiconomie. Mai mult, după toată 
întrebuințare și mijlocirile, atât bisăricești cât și politicești, încât ca în epohi de trei ani 
ce au trecut trupește despărțiți, după bisăriceasca hotărâre, nu numai că nu s-au văzut o 
scântee de nădejde înpărecherii aceștie, mai mult, atât despre o parte cât și despre alta, 
dar încă cu pătrundere cunoscându-să că de s-a mai urma vreo sâlnică a lor unire din 
parte părinților, unită cu agiutoriul bisăricesc, cu însuș(i) putere stăpânirii, poate să să 
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întâmple între dum(nealor) și vreo primejdie de viiață, s-au și urmat dezlegare cununiei 
acestor însoțiți bisăricești în putere a însuț(i) svintelor pravile, precum adeverează 
însuș(i) cărțile despărțăniei, din let 1819 apr(ilie) 19, date la mâinile amânduror părților, 
cu însuș(i) iscălitura duhovnicescului nostru părinte preosvințâia sa chirio chir Veniamin, 
mitropolitul țării, rămâind slobode ca niște streini amândoî părțile. 

Într-acestaș(i) chip dar, fiind și tratarisându-să și politicește desfacere zăstrii și a 
tuturor socotelilor aceștie casă de către însuș(i) părinții tinerilor, în multe rânduri, însuș(i) 
înainte domniei mele și a tot Sfatul, dându-să mai întâi strângere a tot venitul zăstrii 
supt epitropie cinstiților și credincioșilor noștri boieri dumn(ealui) Dimitrie Sturza biv 
vel log(o)f(ă)t al Ţării de Gios, dumn(ealui) Răducanu Roset hat(man) în toată epohi a 
trupeștii despărțiri familiei aceștie. 

În sfârșit, s-au alcătuit samă și socoteală ceea ce au avut a da și a lua amândoî părțile, 
după care de s-ar fi și căzut a fi cu păgubire dum(nealui) Catinca Ghica, desfacere și 
răfuire aceasta fiind mai mult di parte sa pricina despărțirei lor, precum prin carte de 
despărțărie pre larg și anume să arată.

Dar dum(nealui) vist(iernicul) Iordachi Roset, socrul dumn(eaei), îndemnat de plecare 
a unui bun suflet pentru unii așa întâmplări, nu numai că i-au întors zăstre deplin înapoi, 
adecă moșii, casă, țâgani și altele, după izvodul zăstrii, dar însă și din ceea ce au avut a 
răspunde nora dum(nealui) dum(nea)ei Catinca Ghica drepți bani, prin toată lămurire ce 
s-au făcut, i-au mai scăzut, primiinduș(i) cusurul din venitul zăstrii ce era adunat la epitropii, 
precum anume socoteala sfârșită între dum(nealo)r de atunce pre larg arată. Au luat asupră 
și trei fiice nevârstnice născute de nora dum(i)s(ale) cu fiiul dum(i)s(ale) în vremea ce au 
fost însuraț(i), însărcinându-să cu a lor creștere, educațiune și căsătorie. Vrând Dumnezău 
a trăi ca o pravilicească îndatorire, adecă aceasta de a rămâne copiii la tatăl lor.

Așadar, desfăcându-să, răfuindu-să, și politicește rămân de astăzi și în veci în pace 
amândoî părțile, fără ce mai mică pretenție anume cătră altul, care nici poate nici va mai 
ave locul său supt nici un feliu de închipuire, iar pomenitele copile, fiicele amânduror 
tinerilor acestora, ca niște drepte clironoame și tatălui și maicii nu să vor isterisi în vreme 
de dreapta lor înpărtășire și din avere maicii lor dum(nea)ei Catinca Ghica.

Şi spre toată tărie desfacere și vecinica curmare și politicește precum bisăricește între 
dum(nealui) aga Neculai Roset și dum(nea)ei Catinca Ghica să dă carte aceasta cu însuș(i) 
a domniei mele iscălitură și pecete.

1819 apr(ilie) 25.
Io Scarlat Alexandru Calimah <m.p.>1�       

ANI, Documente, 143/96. Original, hârtie, sigiliu.
________________________
1 Urmează sigiliul domnesc, mijlociu, aplicat în cerneală roșie. 

8. 1830 ianuarie 18
Cu fiască plecăciune sărut blagoslovitoare dreapta 
a Înaltpresvinții Voastre
Nu voiesc a mă întinde cu prescrierea tuturor împregiurărilor din care să încheagă 

trista pentru mine pricină ce am cu dum(nealui) vist(iernicul) Neculai Roznovanu, căci 
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Înaltpresvinția Voastră vă sînt îndestul cunoscute. Voi închie într-aceste numai puține 
cuvinte toată durere(a) me, că după ce aproape de 15 ani am fost răbdătoare pentru a-mi 
primi dreptul meu ce mi să cuvine de la dum(nealui) vist(iernicul) și nici o îndestulare până 
acum nu mi-au făcut. Acmu în sfârșit, spre a aduce ce mai sâmțitoare pentru mine lovire, 
voiește de a tragi și pe copile la sâne și că pentru aducere(a) lor de la Sanct Petersburg 
/după înștiințare ce am luat/ găsăște a porni pe un Costache ce l-au avut mai înainte 
vreme arnăut și pe fimeia Niculetului. Lesne să poate judeca de cătră înalt presvinție 
voastră în câtă scârbă și mâhniciume supuni pe o maică cu durere asămine pildă, ce întru 
sfârșiturile ei privești nenorocire nevinovatelor sale fiice.

Fiecare evghenis ce să povățuiește de dreapta cugetare nu să va lepăda a mărturisî 
că pasul acesta ce dum(nealui) Roznovanul voiește a faci, nicicum nu poate fi iertat de 
pravilele bunului neam și că a-l pune în lucrare esti ce mai vrednică de defăimare faptă, 
pentru că toate obijduirile ci mi-au pricinuit de au fost atâta de sâmțitoare, aceasta însă să 
va socoti mai presus ca trei copili de bun neam, ce sînt acum la vârstă, să să încredințăzi 
pe mâna unor asămine fețe, ca să să aducă în patrie lor de la un loc atâta de dipărtat.

Eu încă din anul trecut, fiind hotărâtă de a mergi însuși la Petersburg pentru aducere(a) 
copilelor, am descoperit scoposul meu și dum(nealui) vist(iernicul) bătrânului, carele 
fără de a apăra altă împotrivire cătră împlinire(a) dorinții mele m-au poftit ca să nu mă 
pornesc atunce, ce să mă las până într-acest anu. Cred că aceasta au fost spre amăgire, ca 
să rămâi din drumul mieu, căci acum să vedi în faptă altile.

 Dum(nealui) vist(iernicul) Neculai Roznovanul în loc să să bucure că fiicele sale vor 
fi mult mai norocite la sânul maicii lor cei adivărate decât în casa dum(i)s(ale) și în loc să 
să facă mai vârtos îndemnătoriu de a primi eu asămine însărcinare asupră-mi, dacă purta 
cu adevărat sâmțirile unui bun părinte / dum(nealui) din împotrivă umblă pe taină acum 
ca să aducă copilele spre a le ține la sâne, înstrăinate cu totul de mine, numai și numai 
ca mai mult să adaogă durerile mele, din care urmare îndestulă dovadă că dum(nealui), 
neîndestulându-să a mă prigoni numai pe mine, este hotărât de a jertfi și norocire(a) 
nevinovatelor copile.

Aceasta dar fiind o pricină carele desăvârșit au rupt răbdare(a) din inima me nu 
mă lasă atunce mai mult strâmbătățile câte până acum am suferit despre dum(nealui) 
Roznovanu și a nu cere pentru toată îndestulare(a). Însă înainte a porni pretențiile mele 
pe forma giudecății politicești, dorind ca asămine pricini să să puie /de ar fi cu putiință/ 
la cale prin un chip mai liniștit și pentru că această mijlocire vroiesc a o faci prin însuși 
înalt presvinție voastră, în nădejdi că prin dohovniceștile îndemnări și sfătuiri veți pute 
aduce întru  dreapta cunoștință pe dum(nealui) Roznovanul a nu să dipărta din cale(a) 
adivărului, îndrăznesc cu toată supunere(a) a vă ruga, ca luând în ovajenie tristele mele 
împrejurări, să dați o rotire căzută dreptăților ce însuși înalt presvinția voastră cunoașteți 
că am și prin mijlocire(a) ce veți întrebuința să-l supuneți pe dum(nealui) Roznovanul a 
mă îndestula întru deplină măsură, pentru toate cele ce mai gios anume însămnez.

Întâiu, pentru veniturile moșiilor mele din Basarabia ce le-au tras dum(nealui) în 
curgere de un an și giumătate, adică din vreme(a) despărțirii noastre până când mi-am 
luat avere(a) în stăpânire, însă câte șasăzăci mii lei pe anu, precum era(u) vândute moșiile 
de către mine, pe lângă care sumă ceiu și legiuita dobândă dintr-ace vreme, până când mi 
să va număra.

Al doile, pentru patrusprăzăci mii lei prețul a doaî ineli ci au vândut  di(n) giuvaeriurile 
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mele și banii i-au luat dum(nealui), pe care sumă ceiu și dobânda câtă să va faci. 
Al treile, pentru patru mii lei ce am avut la casa menzălurilor și i-au tras dum(nealui), 

pe care ceiu și dobânda câtă să va face.
Al patrule, pentru optzăci stupi cu rodul lor din vreme ce au rămas întru a dum(nealui) 

stăpânire.
Şi al cincile, pentru o butcă di Viena cu doi telegari ci au rămas la dum(nealui), a cărora 

preț îl ceiu cu dobânda ce să va faci.
Aceste sînt condeile pretențiilor mele, iar ci să va atinge de copile, fiindcă eu, dupe 

dorința ce dintru început am avut, voiesc însumi a mergi la Petersburg ca să le rădic de 
acolo și aducându-le aice să le țiu lângă mine până la căsători(a) lor. Eu vă rog plecat ca să 
înduplecați prin părinteștile sfaturi pe dum(nealui) vist(iernicul) a nu mă împiedica mai 
mult de la un asămine scopos și ca dum(nealui) să să îngrijască numai pentru cheltuiala 
trebuincioasă spre ținere(a) lor a-mi trimite pe tot anul câte cât va voi, căci dacă la vreo 
din împotrivă întâmplare dum(nealui) nu s-ar uni la a me punire înainte și ar ispiti ca să 
pornească spre aducere(a) copilelor pe ipochimenile ce dum(nealui) le-au ales, atunce 
voi fi sâlită a trimite jalbă cătră mai înalta ocârmuire prin care descoperind toate pricinile 
de care sînt îndemnată a privighea sângură, eu pentru soarta fiicelor mele voi ceri ca 
până la mergire me la Petersburg să să oprească pe copile acolo. Înalt presvinția voastră 
încredințându-vă de această scurtă prescriere ce vă fac despre adivăratele mele sâmțâri 
a cărora pravăși nu este altul decât a întemeie întră viitorime fericire urmașilor mei și 
a-i feri de tot feliul de întâmplări ce poate să aducă numelui lor defăimare, mijlociți mă 
rog a opri pasu ce dum(nealui) vist(iernicul) voiești a faci cu tragere copililor de supt a 
me purtare de grijă și pre lângă aceasta a-l îndatori ca fără mai multă prelungire să mă 
îndestulezi și cu toate mai sus însămnatile condei, ce după dreptate mi să cuvin de la 
dum(nealui).

Iar când dum(nealui) nici după aceasta nu să va îndupleca a împlini de bunăvoie 
aceste a mele legiuite cereri, să binivoiești înalt presfinție voastră a-mi face cunoscut 
răspunsurile ce veți primi din parte(a) sa, ca să știu în urmă ce măsuri să întrebuințăz 
spre câștigare(a) dreptății, rugându apoi din tot sufletul pre Atotțiitoriul ca să vă păzască 
întru mulțâmi de zile întreg, sănătos și să vă dătuiască toate cele de fericire.

Rămân cu toată cinstire(a) și adânca me supunire a înalt presfinției v(oastre) plecată 
sufletească fiică și slugă, Ecaterina Ghica.

18 ianuar (1)830.

ANI, Documente, 146/20.

9. 1830 ianuarie 30
Cu fiască plecăciune sărut blagoslovită dreapta 
Înaltpreosființiilor Voastre
Arhipăstoreasca scrisoare din 26 a următoarii luni primiindu-o, cu toată supunire m-am 

pătrunsu de toate sufleteștile mulțămiri pentru părinteasca îngrijire ce Înaltpreosfinția 
Voastră, îndremnați de o dragoste ce mai cu osăbire vroiești a hrăni cătră mini, a ști primit 
a-m(i) da sfătuiri după o scrisoare a dum(neaei) c(u)c(oana) Catinac Ghica, adresarisâtă 
cătră Preosfinție Voastră, a căruie copie mi-ați alăturat(o). Eu trecând cu luare aminte ace 
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copii am găsit-o cu totul jâgnitoare haracterului părintelui meu și al meu, dipărtată di 
toate bunile cuviinți, hulitoare unuii familii cari dintru în vechime, în toată vreme(a) și 
în toate întâmplările, au avut ce desăvârșit(ă) cinstire și numire de bun părinte și patriot. 
Şi socotind de necuviinți pentru mini a ave o asămine hârtii, care nu puțân m-au mâhnit, 
priivind că și de cătră preosiviția voastră primindu-să să înstrâmbătățăști  familie me, 
o întorcu înapoi ca o hârtii zâcu ce nu meritarisăști nici de a o țini eu, nici de a-i faci 
răspuns, mărginindu-mă numai spre o liniștire și mulțămire a preosvinții voastre de a 
răspunde la arhipăstoreasca voastră scrisoare.

Delicatețile sau temăturile meli nu mă iartă de a puni pe hârtii cuvinte jignitoare 
pentru oricare persoană. Mă văd însă întru această întâmplare nevoit de a însămna 
înaltpreosinției voastre, fără a me mulțămire, pentru dumneaei c(u)c(oana) Catinca 
însuși hotărârile bisăricești și politicești, purtările dum(i)s(ale) acele neîncuviințate, aceli 
depărtate de morală și de buna sosăetate, au supus-o unii învinovățiri criminalicești, după 
cum însuși înaltpreosvinția voastră, prin carte de despărțire, îi însămnați învinovățire 
unii cugetări îngrozitoare și păierzătoare vieții. Această cugetare a dum(i)s(ale) au sâlit 
și pravilile bisăricești și acele politicești de a o dipărta de soțul și copiii dum(i)sale și de 
a o hotărî pentru totdeauna nevrednică numirii de soții și părinte. Carte(a) de dispărțire 
ce ați dat-o Înaltpreosfinția Voastră la 19 april(ie) 1819, a cărie copii închid aice, esti 
îndestulă mărturii a neîncuviințărilor dum(i)s(ale) purtări, carte(a) domnului de atunce, 
Calimah, din 25 apr(ilie) (1)819, a căruie copii iarăși închid, asămine mărturisăști și pentru 
purtările dum(i)s(ale) și pentru desfacerea  zăstrii, de cari zăstri mă exoflisăști cu totul, 
fără a mă lăsa întru ce mai puțină răspundere a vreunii  pretenții din parte(a) dum(i)
s(ale). Pretențiile dar ce dumneaei priimești a-și închipui acum după trecire de 11 ani sînt 
niște ispiteli zădarnice și fără nici un temeiu.

Lăsându aceste pricini, pentru care esti de prisos de a întinde eu condeiul, fiind 
îndestule alăturatele copii a cărților Înaltpreosvințiilor Voastre și a stăpânitorilor de 
atunce spre a întâmpina oricari nesocotită pornire a dum(i)s(ale) c(u)c(oanii) Catincăi, 
grăbesc a răspunde și pentru sfătuirile ce binivoiți a-mi însămna în pricina aducerii 
copililor mele, după arătare(a) c(u)c(oa)nii Catincăi. Pravilile bisăricești și politicești 
supuind pe dumneaei c(u)c(oana) Catinca la niști învinovățiri creminalicești i-au rădicat 
până și dreptate părințască cătră trii copile rămasă, a cărora îngrijire, creștiri, au dat-o 
asupra me, conoscându-mi destoinicie(a) de a fi bun părinte și pricinuitoriul fericirii 
acestor copile. Eu din ceasul ce am priimit sângur părinteasca îngrijiri, îndemnat de niști 
sâmțuri moralnice, având pilda bunului meu și a părintelui meu, pentru care toată suflarea 
Moldovii poate mărturisi că au fost buni patrioți, m-am îngrijit a da acestor copile ce mai 
bună creștere. Nu am cruțat nici cheltuială, nici orișice altă jărtfire. Le-am trimis până la cel 
mai întâi împărătesc pansion de la Sankt Petersburg, de au luat cele mai bune învățături 
și educații și dumneaei c(u)c(oana) Catinca vroind a închipui vreo necuviință din parte 
me întru creștere(a) copilelor poate fi depărtată de tot adivărul. Pentru aducere(a) acestor 
copile acum de la Sankt Petersburg triimăt, nu în taină, pe un arnăut al meu, după cum 
dumneaei arată, ce fățiș, prin știre(a) tuturor, pe comis(ul) Costachi Stamati, pe acel care 
îl am în casa me de 18 ani întrebuințat în toate interesurile casnice, om în vrârstă, piste 
patruzăci ani, ispitit în oricare întâmplări, cel mai credincios mie, boieri ce esti cu trii 
caftani de sărdar în vreme(a) Suțului, de caminar și comis în vreme(a) Sturzii. Acesta au 
și dus pe copile la pansion. Cunoaști acest drum, esti cel mai folositor pentru aducere(a) 
copilelor. Triimăt și pe madama Neculetului, fimei aproapi de 50 ani, maică a vro câțiva 
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copii și fimei merituoasă, cu știință de limbi străini, fimei zic care având celi mai buni 
purtări să află în casa dumis(ale) vist(iernicului) Costachi Canta. Esti marisâtă de c(u)
c(oana) Prohirița a dum(nealui) vist(iernicului), aflându-să în tot mănuntul cu cucoana 
și copilele dumis(ale), pentru a căruie purtări și destoinicie întru asămine pricini puteți 
ave înaltpreosfinția voastră toată pliroforie de la dumneaei c(u)c(oana) Prohirița Canta. 
Pe aceste douî persoane le trimăt pentru acucere(a) copililor, c(u)c(oana) Catinca fiind 
o străină isterisâtă de  cătră pravili de dreptățile părintești asupra acestor copile încă 
din vreme(a) ce ele erau în copilăreasca vârstă, în care mai multă trebuință să socote 
a ave atunce de maică, decât acum, când aproape fiind de legiuita vârstă trebuiță au 
numai de părinte(le) lor, pentru de a le mărita și firești și bisăricești și politicești sînt eu 
cu totul depărtat de a mă uni în socotința mergirii dumisale pentru aducere(a) copilelor. 
Eu le voi aduce după toată bunacuviință, fără agiutorul îngrijârii dum(i)s(ale) pe care 
pravilele toate, după cum arătăm mai sus, îi rădică părinteasca îngrijâre a creșterii lor o 
supuni numai de a le împărtăși din avere(a) dum(i)s(ale). Pentru care avere eu, părintele 
copililor, pricinuitorul fericirii lor, mă cunosc dator de a lua măsuri să nu să răsâpească.

Aceasta fiindu-mi răspunsurile mele, nu la ace nevrednică scrisoare a c(u)c(oanii) 
Catincăi, ce la dohovniceasca scrisoare a Înaltpreosvințiilor Voastre, socotesc de ce mai 
sfântă datorie a me a vă ruga să binevoiți a primi ca să-mi dăruiți arhipăstoreasca Voastră 
blagoslovenie și să mă norociți a mă socoti pentru totdeauna al Înaltpreosfințiilor Voastre 
fiu sufletesc și plecată slugă. 

1830 ghenar 30. Stânca.

ANI, Documente, 143/145.

10. 1830 august 26
Cătră excelența sa domnul vițiprezident a Cnejii Moldovei 
gheneral maior și cavaler Theodor Mircovici Iacovlievici
În urmare predlojenii excelenții voastre, supt no. 6.148, din 9 a curgătoarei luni, 

atingătoare de jaloba ce au dat împărăteștii sale măriri dumneaei Catinca Roznovanu, 
născută Ghica, cu pâră asupra fostului său soțu, dum(nealui) vist(iernicul) Nicolachi 
Roznovanu, făcând spravcă în concursul pricinii urmată între jăluitori și pârâtul, 
însămnăm aceste spre știința excelenței voastre.

Dum(neaei) Ecaterina, născută Ghica, rămâind văduvă de cel întâi bărbat al său, 
Constandin Sturza, prin învoire părinților săi cu dum(nealui) vist(iernicul) Gheorghe 
Roset ce să zice și Roznovan, s-au însoțit prin a doaî nuntă cu dum(nealui) vist(iernicul) 
Neculaiu Roset, fiiul numitului Roznovan. Şi după tricire de câțiva ani, încăpând între 
ei răceală și prigonire, prepuind dum(neaei) Ecaterina pe bărbatul său că ar fi îngurluit 
cu altă oarecari față, au sporit într-atâta răceală, prigonire și ură între ei încât ne mai 
putând numita a suferi în lipsa părinților săi au ieșit din casa sa și au trecut în casa 
părinților săi. Deci aceste făcându-să cunoscute mie și neputând da crezare arătărilor fără 
a vede pravelnice dovezi, iar despre altă parte neputând a-i împăca dupe toate chipurile 
întrebuințate, le-am slobozit o vremelnică deosăbire cu nădejde că iubire(a) copiilor 
născuți de ei îi va treci spre unire. În care vreme dumneaei Ecaterina vrând a dovedi 
arătările sale cele asupra bărbatrului său dum(nealui) Neculaiu Roset au mers la locul 
unde prepuni că ari întâlnire numitul cu persoana cea supt prepus și această mergere o 



94

Silviu Văcaru

au făcut întovărășită de părintele său și de alți casnici, nu au putut găsi chiar. Dar acest 
pas al numitei pre lângă ieșirea din casă au tăiet toată nădejde(a) împăcării și dar au cerut 
numitul boier desăvârșit desfacerea și despărțirea.

Am făcut arătare cu diamăruntul de curgire(a) pricinii la presfințitul patriarh la 
Ţarigradului, cerând dezlegare de să cuvine a dezlega această nuntă pentru arătatile 
urmări, după care am luat răspuns că de vreme ce au agiunsu la atâta măsură pizma 
între ei, ca să nu să urmeză și ceva mai rău, să cade a să dezlega nunta și că dumneaei să 
învinovățește pentru arătatele pasuri.

Pe acest temeiu dar s-au făcut doî cărți de despărțire și s-au dat una d(umi)sali Neculaiu 
Roset vist(iernic) și una s-au triimis numitei, pre care n-au vroit a o primi și aceasta fără a 
hotărî ceva pentru pretenzâile ce ar ave unul de la altul pentru zăstre și cheltuieli precum 
și pentru copilele născute de ei, ce acelea, domnul vremii de atunce, prin cartea sa ce au 
dat numitului boier, hotărăști, de pre cari alăturez copie.

După toate aceste adivărul a-l mărturisî nu iaste lucru necuviincios că dum(neaei) 
Ecaterina Ghica au viețuit bini și cinstită îi toată vreme(a), iară a să prihăni vreodată 
cu ceva având slăbiciune zilotipii din care s-au născut pricina desfacerii nunții, însă și 
prilejul de acum dovedești dreptățile dum(isa)li Ecaterinii, care în vremea despărțirii nu 
să pute crede, iar acum din chipul viețuirii amândorura, căci tocma persoana despre 
care dum(nea)ei să tânguia că îi strică casa, acum viețuiești fățăști în casa dum(i)sali lui 
Neculaiu Roset, ca o desăvârșită stăpână, fiind mai ales mătușă numitului, adecă țiindu-o 
mai înainte prin cununie fratele maicii numitului, carele sfătuit de mine duhovnicește a 
ștergi această prihană de asupreș ca să nu de dovezi fostei soții sale că adeverite au fost 
atunci arătările ei, dum(nea)lui nici întru-o băgare de samă nu au luat sfatul părintesc și 
dar numita Ecaterina acum să dovedește că au avut dreptate la arătările sali.

Aceste spre știință având cinste a fi cu osăbit respect a excelenții voastre plecat slugă, 
Veniamin, mitropolit Moldovei.

1830 avgust 26.

ANI, Documente, 143/146 (?).

    
11. 1830 noiembrie 13
Copie de pe răspunsul Logof(eției) celei Mari din Moldova, 
la 13 noiemv(rie) 1830, cu no. 3.318
Primind predlojenia excelenței voastre din 31 a trecutii luni oct(ombrie), cu no. 8.399, 

cu însărcinare de a vă face cunoscut:
1iu� Pentru care pricină au născut vrajbă și gâlceavă pentru banii ce pretenderisăști 

dum(nea)ei Catinca Roznovanu, născută Ghica, de la soțul și socrul dum(i)Sali.
2le� În ce stare esti pricina și ce dreptate are dum(nea)ei.
3le� Hrisovul d(omnu)lui Calimah din anul 1819 apr(ile) 25 pentru despărțâre(a) lor fără 

a să cerceta pricina la Divan de poate fi astăzi în ființa de acum după pravilile pământului 
socotit făcut cu forma cuviincioasă și că fiiștecare ponct a întrebărilor excelenții voastre 
să fie lămurit cu chipul cel mai hotărâtor, însărcinându-mă de a mă adresarisî la cini voiu 
socoti de cuviință și să întorc luare aminte, întru de a vă trimite cât de în grabă aceste știință.

Nu lipsăscu a face cunoscut excelenții voastre că în arhiva Divanurilor negăsind nici 
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un fel de lucrare în pricina aceasta, prin înscris am cerut dum(nealu)i aga Manolachi 
Radovici, vechilul dum(i)sali Catincăi Roznovanu, ca să-mi arati dovezi. De la care am 
luat slovestnoi răspuns că, după bisăriceasca desfacere, între dum(nea)lor au născut 
vrajba și gâlceava pentru zăstre(a) dum(i)sale ce i să opre de cătră soțul dum(i)sale și alte 
pretenții ce ave dum(nea)ei, înfățoșându-mi și aceste dovezi. Întâi o jalobă din 1816 dată 
cătră d(omnul) Calimah de cătră părintele dum(i)sali, cu multe arătări și cereri.

1iu� Să să teslimarisească fiicăi sale toate lucrurile ce de cătră soțul dum(i)sale i s-au 
oprit.

2le� Că toată zăstre(a) fiică-sa, cu venitul din zâoa deosăbirii, să s(e) puie la al treile 
mână.

3le� Ca până să va dovedi întregime zăstrii să i să dei siguranții supuindu-să să s(e) de a 
arăta în scris cuvintele pentru care s-au îndemnat la aceasta. Pe care jalbă este buiurdiu1 
d(omnului) Calimah cu însuși slova sa cu această cuprindere „că pricina nefiind iertată a 
să cerceta politicești mai înainte hotărârii bisăricești au slobozit țidulă cătră preosfințitul 
mitropolit ca să încuviințăză după pravilile bisăricești; cari prin anafora făcându-i 
cunoscut de hotărâre bisăricească, au slobozit țâdulă cătră înadinși boieri ca adunându-să 
la un loc să socotească ceririle amânduror părților și să le încuviințază după bisăriceștile 
hotărâri.

2le. O țâdulă aceluiași d(omn) de la anul 1817 mart(ie) 14 cătră preosfințitul mitropolit 
și cătră răposații boieri logof(ătul) Iordachi Canta și Costandin Balș i Costandin Bălșucă și 
dum(nea)lui log(ofătul) Grigori Sturza poroncitoare ca luând în cunoștință cererile, atât a 
unii părți cât și alteia, cari de cătră însuși domniia sa li să vor trimite spre a le cerceta cum 
vor găsî de cuviință după pravili, să înștiințăză pe domniia sa, sârguindu-să cu urmarea 
cercetării fără prelungire, pentru ca și zăstre(a) să s(e) rădice de supt păstrarea boierilor 
rânduiți, dum(nea)lor Dimitrie Sturza și hat(manul) Răducanu Roset, după buiurdiul pus 
pe jalobă și după însămnata domnească țidulă, nici o lucrare nu se vede. Din aceste două 
scrisori să înțălegi că pricina neîntoarcerii a întregii zăstri și a pretențâilor ce mai ceri 
dumne(a)ei au fost și esti vrajba între dum(nea)lor. La al doile întrebari ce li să faci prin 
însămnata predlojănii în ce stare să află pricina și ce dreptate are dumneaei Roznovanu. 
Pricina pretențiilor dum(i)sale de atunce și până acum nu să vedi căutată și rămâni ca 
după dovezile ce va înfățoșa dumneaei de va agiuta-o dreptate să s(e) despăgubească. 
Iar la al triile întrebare și în sfârșit de poate a fi în ființa de acum hrisovul d(omnu)lui 
Calimah, socotot de-i făcut cu forma cuviincioasă, luând în băgari de samă acel hrisov 
a pomenitului d(om)nu, să vedi că esti o hotărâri de la sine dată, care nu să poate socoti 
de formalnică, nefiind întăritoari vreunii formalnici giudecăți căutată pe rânduiala 
pământului în Divan.

Niavând dar în videri în toate acturile Divanului ce mai mică încredințari că pricina 
ace(a)sta s-ar fi căutat formalnică vreodată, pentru că și arhiva Divanului, după cum esti 
cunoscut excelenții voastre, esti arsă, am întrebat pe bătrânii logofeți de taină a Divanului, 
cari să afla în epohia vremii aceia slujind în Divan de au vreo știință pentru căutarea aceștii 
pricini în Divan și mi-au dat drept răspuns că niciodinioară pricina nu s-au tractarisât de 
Divan. Apoi văzând că în pomenitul hrisov a d(omnului) Calimah și în țâdula cu no. 2, 
pomenită mai sus, a aceluiași d(om)nu, să zâci că au fost epitropi rânduiți asupra zăstrii 
dum(nea)lui logof(ătul) Dimitrie Sturza și hat(manul) Răducanu Roset. Prin înscris am 
poftit pe unul din epitropii aceștie casă dum(nea)lui logof(ătul) Dimitrie Sturza / fiindcă 
hat(manul) Roset nu să afla aice / ca să facă lămuriri de urmare pricinii și de priimire i 
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desfacere(a) zăstrii dum(i)sali Roznovanii și am primit răspuns cu cuprinzătoriu, că fiind 
multă vremi trecută la mijloc nicum nu-și amintește de pricină.

ANI, Documente, 143/149.

____________________
    1 Cu sens de poruncă.

12. 1830 decembrie 8
Copie de jalbă dată întâi la 8 dechemvrie (1)830 cătră gheneral Kișilev
M-am înștiințat că dispărțita soție a încredințătoriului meu, dum(nea)ei Ecaterina 

Ghica, ar fi pornit acum pretenție asupra fostului dumis(ale) bărbat și asupra socrului 
dumis(ale) pentru oprire din zăstre(a) sa, bani și lucruri de 8.500 galbeni.

După o asămine pornită pretenție a dum(isale) m-am înștiințat că s-ar fi cerut de către 
înalt ex(celența) voastră științi de aice întru această pricină. Pentru aceasta dar nu de 
prisos socotesc a îndrăzni eu ca să înfățoșăz la buna luare aminte a ex(celenței) voastre, în 
tălmăcire, doaî copii: ce întâi de pi carte(a) de dizpărțire, dată de preosinția sa mitropolitul 
țării și al 2le de pe adiverința stăpânitoriului domnu de atunce Calimah, pentru desfacere(a) 
și teslimarisire(a) zăstrii. Din ce întâiu ex(celența) voastră ce-ți binevoi a vă pliroforisi 
de legiuita dispărțire urmată după toate canoanele bisăricești. Din ce al 2le a ave toate 
încredințările că în curgere de trii ani ci au fost trupești despărțiți, dumnealor însoțiții, prin 
epitropii numiți atunce înainte(a) domnului stăpânitor de atunce și a tot Sfatului boierilor, 
s-au tratarisât desfacere(a) zăstrii și a tuturor socotelilor aceștii casă, teslimarisându-să 
toată zestre(a) și lăsându-să dumis(ale) Ecaterinii Ghica și din drepții bani ce să cuvine 
a să mai tragi din venitul zăstrii dumis(ale) au însărcinat pe încredințătoriul meu și trii 
fiice nevrâsnice, cu a cărora creștere socotind ex(celența) voastră și câtă cheltuială să faci 
pe tot anul. O asămine desfacere săvârșându-să, încredințătoriului meu nu i-au trebuit 
alte docomente mărturii decât aceste doaî ce le alăturez în copii, adecă a dohovnicului 
ocârmuitori a bisăricii pentru chipul dispărțirii și a politicescului ocârmuitori pentru 
chipul desfacerii zăstrii și vecinica răfuire a tuturor socotelilor.

Împotriva acestor doaî temelnici docomenturi, care de s-au și dat de la 1819, adecă de 11 
ani trecuți, dar lucrările s-au urmat de la trupeasca dumnealor deosăbire adică de la 1816, 
ci sînt piste 14 ani, dumneaei Ecaterina Ghica nici un feli de pretenție vreodănăoară n-au 
pornit pără acum, aceasta de acum a dumis(ale) mișcare nefiind altă în ființa dumis(ale) 
decât numai o zădărâre și pricină de adăogire supărărilor aceștii familii. 

Spre dipărtare(a) unor asămine lucruri a dumis(ale) ci sînt împotriva unor acturi atât 
de temelnice, primesc îndrăzneală a ruga pe înalt ex(celența) voastră ca să binevoiască 
a poronci să să facă apărare dreptăților încredințătoriului meu, acelor mărturii ce sînt 
sprijinite pe docomenturile sus pomenite pe care în copii le alăturez ex(celenței) voastre.

ANI, Documente, 143/150.

13. 1831 februarie 9, București
Jalbă către împuternicitul prezident
Având stiință că dumneai Ecaterina Ghica au născocit a porni pretenție asupra 

încredințătoriului mieu și fostul ei bărbat, vist(iernicul)Nicolai Roset Roznovanu, cu 
cerire a oarecare rămășițuri de zestre ce adecă la desfacere i s-ar fi oprit de cătră părintele 
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acestui din urmă. La ...1 a lunii dechemvrie a anului trecut am avut cinste a prezentarisi 
excelenții voastre jalobă pe lângă care alăturând doî copii de pe cărțile mitropolitului 
Moldavii pentru vecinica despărțire bisăricești și a d(omnului) stăpânitoriu Scarlat 
Calimah politicești și amândoî din anul 1819; m-am rugat ca să să apre dreptățile 
încredințătoriului mieu.

Acum dar, spre a lămuri temeiurile pricinii pe care să razimă dreptățile încredințătoriului 
mieu, primesc îndrăzneală a supune supt buna luare aminte a excelenții voastre 
următoarele:

La anu(l) 1816, după neînvoirile ce au născut între dum(nea)lor Roznovanul și Ecaterina 
Ghica prin duhovniceasca stăpânire / precum de aceasta cu lămurire să coprinde prin 
pomenita carte de despărțire / au fost deosăbiți pe vreme de trei ani. În urma acei deosăbiri 
vremelnicești, după jaloba ci au dat părintele dumisale Ecaterina Ghica, în acel an 1816, 
cătră d(omnul) Calimah, pe deoparte  s-au scris mitropolitului ca să hotărască pricina 
aceasta bisăricești și să-l înștiințăzî, iar pe de alta au rânduit epitropi asupra averii de 
zestre pe dumnealor logof(ătul) Dimitrie Sturza și hatman(ul) Răducanu Roset.

După trecirea de trei ani și după despărțirea între dumnealor, primindu-și Ecaterina 
Ghica toată zăstrea deplin, după izvodul de zăstre, ba încă cu prisos, precum mărturisăști 
cartea d(omnului) Calimah din anul 1819 de care mai sus să pomenește, precum că după 
vecinica desfacere bisăricește, desfăcându-să și politicește, în veci nu mai rămâne vreo 
pretenție despre unul asupra altuia.

Toate aceste lucrări dumneaei Ghica le-au ascuns în vedere și ca una ce precum 
lămurit să înțălegi au rămas mulțămită n-au mai făcut cerire nici la un loc giudecătoresc 
cu nemulțămire asupra aceștii desfaceri, atât în vremea a doî domnii ce în urmă au fost 
Mihail Suțo și Ioan Sturdza, precum nici în mai bini de doi ani de când esti stăpânire 
rosiască în acest principat.

Din mai sus însămnatele împregiurări excelenția voastră lămurit veți binevoi  a vedea 
că dum(nea)ei Ecaterina Ghica nedrept voiește acum a să acolisi de încredințătoriul 
mieu, întâi: pentru că pomenitul domn Calimachi au împlinit toate ceirile dum(nea)ei de 
atuncea și al doile că de la pomenita despărțire adecă de la anul 1918 și până acum, fiind 
trecuți piste 11 ani, au păzit tăcere(a). Apoi și pravilile pământului lămurit glăsuiesc că 
fimeia dacă în curgere de 10 ani de la despărțire s-au de la moartea bărbatului nu ș-au 
cerut zestrea, apoi pierde dreptatea de a mai cere. Sau, în sfârșit, dacă dum(nea)ei ar fi și 
fi avut niscaiva lipsuri din zestre(a) de atunci putea să să întoarcă cu cerire cătră epitropii 
rânduiți de cătră stăpânire, care îndată după deosăbirea de la anul 1816 au luat toată 
zestrea în a lor epitropie și de la care au și primit-o dum(nea)ei deplin, căci într-alt chip 
era cu neputință să să lasă isteresită de dreptul dum(nea)ei în curgere de atâta vreme.

Fiind dar că această de acum izvodire a dum(nea)ei Ghica este numai și numai ca să 
pricinuiască încredințătoriului mieu supărări și zădarnice cheltuieli, iar nu că nădăjduiești 
doar a câștiga ceva neavând ce, iarăși îndrăznesc cu toată plecăciunea a ruga pe excelenția 
voastră ca prin nacealniceasca bună luare aminte să ocrotiți dreptățile încredințătoriului 
meiu despre o asăminea zădărnicească și fără temeiu cerire a dum(nea)ei Ghica, fiindcă 
această pricină cu totul este sfârșită de la anul 1819.

9 fevruarie, anul 1831. Dată în orașul București.

ANI, Documente, 146/22.
__________________

      1 Loc alb în text.

14. 1831 martie 25
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Copie de pe tălmăcirea predlojenii dum(nealui) plinipotent din 25 mart(ie) 1831, supt 
no. 1.299, cătră Divanul Domnesc

Catinca Ghica au întrat cu jalobă asupra barbatului ei vist(iernicul) Neculai Roznovan 
și asupra socrului ei pentru pricinuita ei asuprire și în deosăbire asupra celui de pe urmă 
pentru 8.500 galbeni ce i-au tras din zăstre(a) ei precum și din din altă a sa avere, pe care 
bani acum îi cere cu dobândare.

Din adunatele de pe această jalbă știință să vedi că însoțire(a) cu Niculai Roznovan de 
o învechită vreme să află în despărțire urmată prin duhovniceasca stăpânire și că după 
aceasta și pentru singură a sa zăstre au urmat carte de giudecată a domnului Calimah, 
din 25 apr(ilie) anul 1819.

După aceasta pe de o parte vel logof(ăt) înștiințază că pomenita hotărâre a domn(ului) 
Calimah esti făcută de la sine și nu să poate socoti de legiuită, atât pe temeiul pravilelor 
cât și a obiceiurilor și a formalitolilor pământului, și pentru aceea vel logofăt socotești 
că această pricină ca una ce n-au fost în cercetare(a) locurilor giudecătorești s-au cuvenit 
lămuriri giudecătorești. Dar pe de alta, vechilul Roznovanului, Costachi Stamati, prin 
triimisăle cătră mine jalobe întemeiundu-să pe urmata la anul 1819 hotărâre a dom(nului) 
Calimah după carile sînt arătate de sfârșite prigonirile urmate între dum(nea)ei Ghica și 
Neculai Roznovan pentru zestre și că după o trecire de trecere a zăci ani ea ar fi pierdut 
dreptate(a) de a mai porni giudecată. Pentru aceea cere a să lăsa în nesupărare pe dum(nea)
lui Roznovan.

Alăturând pe lângă aceasta della ce închei în sâne întratele cătră mine înscrisuri în această 
pricină eu puiu înainte(a) Divan(ului) Domnesc ca după închipuire cu împregiurările 
arătate de dum(nealui) vel logof(ăt) și a vechilului Roznovanului potrivit cu pravilile și 
obiceiurile pământului să facă închiere de să cuvine acum a să supune această pricină 
cercetării locurilor giudecătorești. Şi, în sfârșit, mie să mi să facă cunoscut.

Deplin împuternicit prezident Divanurilor, gheneral adiotant Kisilev.

ANI, Documente, 146/23.

15. 1831 mai 4
Copia Jurnalului închiet de Divanul Domnesc la 4 maiu 1831.
Domnul împuternicitul prezident, la 25 a trecutei luni mart(ie) anului curgător, pe 

lângă predlojenia cu no. 1.299, triimițând acestui Divan atât jalobile priimite din partea 
dum(i)sali c(u)c(oa)nii Catincăi Ghica asupra dom(nii)lor sali vist(iernicii) Iordachi 
și Neculaiu Roset cu cerire a 8.000 galbeni lipsuri a zestrii dum(i)sali, cât și socotința 
dum(i)sali vel logof(ăt) urmată întru aceste, puni înainte ca Divanul, după închipuire cu 
împregiurările arătate de dum(nealu)i vel logof(ăt) și arătările vechilului dom(nii)lor sale 
Rosăteștilor, potrivit cu pravile și obiceiurile pământului, să facă închiere de să cuvini 
acum a să supuni această pricină cercetării locurilor giudecătorești.

Divanul prin raportu din 6 april(ie) cu no. 26 au împărtășit ex(celenței) sali că carte(a) 
d(omnului) Calimah slobozită în această pricină nu este nici ca cum formalnică, nefiind 
următoare obiceiurilor pământului, carele supuni pricinile de giudecăți mai întâi 
cercetării Divanului pământesc și cari la întâmplari de nemulțămire numai să înfățoșa cu 
apelațâi la domn. Iar apoi această hotărâri a d(omnului) Calimah cu atâta încă mai vârtos 
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să găsăști netemelnică, pentru că la anul 1817 slobozind pomenitul d(umnea)lui țâdulă 
formalnică cătră preosvinția sa mitropolitul și boierii divaniți ca să între după rânduială 
în cercetare și însuși iarăși fără a mai aștepta lucrare poroncită a slobozit arătata mai 
sus carte. În temeiul, dar, acestor cuvinte Divanul încuviințând socotința dum(i)sali vel 
logof(ăt) socotești că pricina aceasta să cuvini a să supuni cercetării. În urmare cărie 
d(umnealui) plenipotent la 25 tot april prin predlojănia cu no. 1.677 triimițând din nou 
întrata cătră ex(celența) sa jalăbă a vechilului dom(nii)lor sali Rosăteștilor cu stăruință că 
pomenita carte a d(omnului) Calimah ar fi formalnică, căci ar fi întemeetă pe exofilisul 
dum(i)sale cucoanii Catincăi, dată încredințătoriului său la anul 1817 maiu, în carele s-ar 
cuprindi adică îndeplinire zestrii. Ce acum n-ar ave dreptate a o cere după trecire de 
10 ani spuni înainte Divanului că precum ex(celența) sa vede și din jaloba dum(i)sale 
Ghica, dată pe înnaltul numi, că din vreme(a) despărțârii n-au contenit a ceri îndestulare, 
dar stătuințâle sali n-au putut a ave lucrari. Pentru aceea să ei Divanul întru închipuire 
și dacă după cercetare(a) înfățoșatelor de vechil(ul) dom(nii)lor sali Roznovăneștilor 
pricinii pentru oprire(a) cursului aceștii giudecăți să vor afla de neagiuns, apoi atunce 
să să triimată dum(i)sali vel logof(ă)t pentru a-i da aceștii pricini legiuitul curs după 
rânduielile Așăzământului.

Divanul, la 28 tot april, prin adres cu no. 46, împărtășind toate arătările vechilului 
dom(nii)lor sale Roznovăneștilor și dum(i)sali cucoanii Catincăi Ghica spre aș face 
întâmpinările ce ari în pricină, s-au primit de la dum(nea)ei răspuns arătător că pomenita 
mai sus carte a d(omnului) Calimah nefiind trecută prin locurile giudecătorești, ce peste 
dritul său de la sâne din cabenet dată formalnică, nu poate fi că chiar și formalnică de ar fi 
priivind la epoha în care s-au alcătuit, adecă ace cu totul prigonitoare familii sale, nu s-ar 
pute închide întrucât de puțin dreptățile că înscrisul înfățoșat de vechil nu este exoflisis 
nici în totul nici în parte a pretențâilor de parte(a) dum(i)sale ce numai o îngrădire pentru 
de a nu fi supus dum(nealu)i vist(iernicul) vreunii răspunderi cătră posesorii moșiilor de 
zăstre vândute supt a dum(i)sale administrații că nici un Așezământ pravilicesc nu ar fi în 
acest pământ carele prin paragrafele de tăceri în curgere de zăci ani să s(e) osândească aș 
pierdi zestre(a), mai ales în întâmplările de epoha că la anul 1821 când dumneaei nu s-au 
aflat aice și că macar și îndoiți fiind acei zăci ani iarăși nu să poati esplicarisî la hotăririle 
domnului după vremi pentru că dumneaei fiind aice ce de pe urmă instanțâi nădejde 
obijduitului cu giudecata vreunui domn era în rânduire altuie sau prifacere ocârmuirii 
precum de pildă în multe pricini s-au urmat măcar de să și găsî sfârșite prin hotrărâre(a) 
domnilor, cu păzire formilor, acest răspuns a dumisali c(u)c(oanii) Catincăi Ghicăi, precum 
și toate mai sus arătatele încungiurări, cercetându-să cu luare aminte întru potrivire cu 
punirile înainte a vechilului dom(nii)lor sali boierilor Rosătești și cunoscându-să aneresis 
ce faci dum(nea)ei c(u)c(o)na Catinca, punirile înainte a vechilului întemeiată pe adivăr 
netăgăduit și că nici hotărâre(a) domnului este formalnică, nici înscrisul dum(i)sali c(u)
c(oa)nii Catincăi nu cuprinde altă înțălegire decât o sigurepsâre pentru dum(nealu)i 
vist(iernicul Roznovanul. 

Despre pretențiile posesorilor să s(e) adrisarisască pricina la dum(nealu)i vel logofăt 
spre cercetare; iar d(umnealu)i plenipotent să i să facă cunoscut temeiurile acestor 
lămuriri.

Izvodul boierilor ce au fost la aceasta zisă danie însă nici unul până acum n-au iscălit.
1. Preosvințitul mitropolit Veniamin.
2. P(reasfințitul) episcop de Roman Meletii.
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3. P(reasfințitul) episcop de Huși Sofronii.
4. Vornic Ioan Greceanu.
5. Vornic Ioan Luca.
6. Hat(man) Theodor Sturza.
7. Spat(a)r Iordachi Bălșucă.
8. Vornic Ioniță Palade.
9. Post(elnic) Iancu Racoviță.
10. Aga Iordachi Ghica.
11. Vornic Sandu Crupenschi.
12. Post(elnic) Petrachi Roset.
13. Vornic Vasili Hrisoverghi.
14. Post(elnic) Neculaiu Canta.
15. Spat(a)r Vasili Beldiman.
16. Vist(iernic) Costachi Canta. 

ANI, Documente, 143/152.

16. 1831 mai 4
Copia răspunsului dum(i)sali Catincăi Ghica 
cătră Divanul Domnesc din 4 mai 1831
Adresul acelui cinstit Divan de supt no. 46 alăturat cu jaloba ce au dat vechilul 

dumis(ale) vist(iernicul) Neculai Roset prin care mi să cer răspunsurile cuviincioasă în 
pricină cu toate impunerea am primit și spre răspuns am cinste  a însămna în gios arătatele 
încongiurări. Jaloba aceasta cuprinde în sine pentru punere înainte, adică:

1iu. Formalnica cărții dom(nului) Calimah, prin care vechilul își închipuiește că toate 
neînvoirile între mine și dum(nea)lui vist(iernicul) Roset ar fi prin aceea curmate;

2le. Actul bisăricesc, prin carile să vădești despărțire(a) me de dum(nea)lui vist(iernicul) Roset;
3le. Înscrisul dat supt a me iscălitură dum(nealui) Roset, pentru carile vechilul socotește 

a fi curmate toate pretențiile din parte me;
4le. Tăcere(a) me în curgire acestor ani prin carile iarăși vechilul își închipuiește că eu 

n-aș mai pute faci nici un feli de pretenție pentru celi cuvenite mie di la încredințătoriul 
său.

Asupra pontului 1iu mă voiu mărgini a zice că o sângură privire și cetire acei cărți este 
îndestul spre a dovedi neformalitaoa ce cuprinde în sine, căci știut este cinst(itului) Divan 
că domnul pân a nu să supuni orice neînvoire cercetării locurilor giudecătorești și sistemii 
Divanului Pământesc nu au drit di la sine din cabinet a curma pretențiile jăluitorilor, 
aceasta fiind o formă neapărat trebuitoare la toate neînvoirile ce ar naști de cătră orice 
față, lipsa ei adici cu sine neformalitaoa domn(ului) Calimah în pricină. Dar apoi voi mai 
adaogi  a-mi zice că și chiar formalnică de ar fi ace hotărâre de la domn(ul) Calimah, privind 
la epoha în care s-au alcătuit, adică la ace cu totul prigonitoare pentru mine și familia me, 
dreptățile meli mi să pot închide întrucât de puțin dovadă de această prigonire esti orgia 
compatrioților mei, iar mai ales înaltpreosfinția sa pă(rintele) mitropolit, că nu cred să nu 
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fie știut tuturor că această nenorocită prigonire sprijinită prin forsul despotismului de 
cătră domnul Calimah au pătruns de otrăvitoarile amărăciuni pe îmbunătățitul părintele 
meu pân l-au și mutat din viață.

Asupra pontului al doile nu mă voi întinde de abatere și legiuire actului despărțenii 
căci această depărtare și despărțire fiind pentru mine mulțămitoare  o primesc supt orăce 
temeiuri ar fi slobozită, giudecata orgii compatrioților din celi trecute, din celi di față și din 
celi viitoare să va da sentenția sa pentru amândoaî fețile cuprinsă prin ace duhovnicească 
carte�

Asupra pontului al 3le voi zici iarăși că o sângură luare aminte va fi destulă spre a 
încredința pe cinst(itul) Divan că nu esti exoflosis nici în totul, nici în parte pretențiilor 
din parte(a) me ce numai o îngrădire pentru a nu fi supus dum(nea)lui vist(iernicul) 
vreunii răspunderi cătră posăsorii moșiilor meli vândute supt a du(misa)li administrație, 
spre care prin înscrisul meu pomenit să legiuești împlinire provezmii contracturilor 
posăsorilor ce mă îndatorescu a păzi în nestrămutare.

Asupra pontului al 4le mă îngrădesc a însămna că nici un așăzământu pravilicesc nu 
esti priimit în acest pământu care prin paragrafie pentru tăcere în curgere de 10 ani să 
osândească o fimei a pierdi zăstre(a) ei și mai ales când întâmplările patriei meli, adică 
aceste di la 1821 și epoha ocârmuirii dom(nului) Sturza, în a căria curgere am fost dipărtată 
din patria me, nu vor slobozi exoflisirea de ani și închisă de s-ar socoti prin trecire de 10 
ani. Pe lângă aceste voi adăogi în sfârțit că paragrafia de 10 ani și îndoiți pisti aceștia nu 
să pot aplecarisi la hotărâre(a) domnilor după vremi, pentru că  domnii fiind aice ce de 
pe urmă enstanții nădejdea obijduitului cu giudecata vreunui domn era în rânduirea 
altuia sau în vreo prefacire a ocârmuirii de la care să poată câștiga vindecare obijduirii 
mai înainte făcută. Şi întri acestie slujăsc drept dovadă nenumăratile pricini care de la un 
domn la altul și de la o vremi la alta, deși sfârșită prin hotărâre(a) domnului cu păzire 
formalnică să găse, s-au înoit pentru că s-au găsit în ființă asupritoare pentru vreo parte.

Iscălit Catinca Ghica.

ANI, Documente, 143/152.

17. 1836 ianuarie 5     
Pe temeiul Reglementului să întărește această anafora spre întocmai urmare. 
În 10 ghenar 1836. Urmează șhul preînălțatului domn Mihail Sturza v(oie)vod.
Pre înălțate doamne
Prin înaltul ofis a înălțimii voastre, din 24 a trecutii luni decemv(rie), supt no. 338, să 

puni înainte(a) Divanului acest(a) Domnesc că Consulatul Împărăției Rosiei, pe lângă 
nota cu no. 1.900, au alăturat Logofeții Dreptății protestul dumisali pomeșnicițăi din 
Besarabie Ecaterina Ghica în pricina cu dum(nea)lor boierii logof(ătul) Iordachi Rosăt 
și fiiul dumis(ale) vist(iernicul) Neculaiu Rosăt pentru lucrurile di zăstre și alti ce 
s-ar cuveni, asupra cărora Logofețiia prin anaforaoa supt no. 7.011 au supus înălțimii 
voastre că pricina esti închisă de cătră fosta vremelnicească rosienească ocârmuire, 
după predlojănia din 31 mart(ie), 1834 supt no. 520, pe temeiu; întâiul că dum(nea)ei 
Ghica la 1817 maiu 9 are dat exoflisis de cele ci i s-au cuvenit de la dum(nea)lor boierii 
răsătești; 2le că la anul 1819 apr(ilie) 25 s-au slobozit carte(a) domnului Calimah după 
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pretenția ce au urmat înainte(a) aceluiași domn și a tot Sfatul prin care să cuprinde 
între altele că dum(nea)ei Ghica și-au primit zăstrea și venitul ce i s-au cuvenit a lua 
și s-au răfuit pentru totdeauna în pretențiia aceasta cu dum(nea)lor boierii Rosătești și 
al triile că Divanul acesta Domnesc, prin închierea sa din 25 maiu 1833 / iar din dellă 
să găsăște ace închiere din 15 săpt(em)v(rie) 1833 / în unire cu socotința fostului vel 
logof(ăt) Costachi Sturza și a iuristconsulților statului au hotărât că această pricină să 
să socotească sfârșită. După care înălțime(a) voastră cu însoțire(a) copiei a numerarisitei 
noti a consulatului supt no. 1.900 cuprinzătoare între altile că atunce la 1833 Divanul în 
neființa dumis(ale) Catincăi Ghica, a dovezilor sali și a dumisali dragomanului au hotărât 
pricina, ați binevoit a poronci Divanului ca prin rezezuirea împregiurărilor descoperiti 
de Logofeții să închei anaforaoa. Divanul priimind înaltul ofis și copia notii și din 
această de pe urmă lămurindu-să că punerile înainte a consulatului razimă mai mult că 
neaflare(a) dumis(ale) dragomanului de față și dumis(ale) Ghica atunce la 1833 ar sminti 
prin neînplinire de formă tăria hotărârii din 1833 spre a împăca și această cârtire au găsit 
de cuviință și pe lângă formalnică notă, supt no. 2.076, au împărtășit consulatului copie 
de pe ofis făcându-să totodată cunoscut că la 2 a curgătoarei luni au a să lua în reveduire 
încungiurările poroncite. După care, la termenul însămnat, înfățoșându-să dum(nea)
lui dragomanul, au propus că dum(nea)ei Ghica s-ar afla dusă la Vasluiu și că să s(e) 
aștepte venire(a) dumis(ale) cu dovezile ce va fi având privitoare cătră fondosul pricinii. 
Însă Divanul având în videre 1iu că pricina esti hotărâtă la 1833 de Divanul Domnesc și 
închisă de vremelniceasca ocârmuire prin predlojănia cu no. 520; al 2le că după art. 291 
din Reglement prigonire(a) este de acele atingătoare de paragrafie și Divanul esti dator 
a lucra numai celi rostite în acest articol; al 3le că Divanului pe temeiul Așăzământului 
îi esti lui recomanduită numai reveduirea împregiurărilor; și al 4le că în închisa dellă a 
pigonirei să află toati lămuririle devezilor ce au amândoî fețile în care să pot lua tot feliul 
de trebuincioasă știiță și totodată că docomenturile dumisale Ghica precum din dellă 
s-au dovedit nicicum nu sînt împotrivitoare formilor ce numai niști propuneri și tălmăciri 
încât după asăminea încongiurări nu esti iertat Divanului împotriva Așăzământului și a 
înaltului ofis a faci sorocire și înfățoșari împricinaților, a cere docomenturile lor și a cerceta 
pricina în fondos. Asupra cărora pravilicești propozițăi dum(nealui) dragomanul ne mai 
rămâidu-i cuvânt au stătut față în presudsvie la lucrărili câti Divanului îi sînt iertate a 
face. După care luându-să în băgari di samă della pricinii s-au cules din ia următoarele:

1iu. 1817 maiu 9. Exoflisis a dumis(ale) Ecaterina Ghica, cuprinzătoriu că moșiile sale 
de zăstre fiind vândute în orândă pe patru ani, de la 23 apr(ile) 1815, a cărora protezmie 
încă nu s-au împlinit, să îndatorești și dum(nea)ei atunce după priimire(a) zăstrii sali în 
stăpânire de supt epitropie(a) dom(nii)lor sali logof(ătul) Dimitrie Sturza și hat(manul) 
Răducan Roset ca să cunoască statornicite aceli contracturi pân la împlinire(a) a patru ani. 
Şi pentru venitul lor, după socotelile ci s-au căutat atunci, dum(nea)ei are atragere numai 
pe doi ani dintr-acei patru, de la 23 apr(ilie) 1817 și înainte.

2le. Carte domnului Calimah, din 1819 apr(ilie) 25, cuprinzătoare între altele că 
dizlegându-să bisericești însoțirea c(u)c(oanii) Catinca Ghica cu dum(nea)lui vist(iernicul) 
Neculai Rosăt la 19 apr(ilie) 1819, în urma diiartisăcului de trei ani împliniți atunce, în 
care vremi de trei ani s-au dat strângerea veniturilor zăstrii supt epitropiadom(nii)lor sali 
boierilor logofăt(ului) Dimitrie Sturza și hat(manului) Răducan Rosăt, s-au tratarisit și 
politicești disfacere(a) zăstrei și a tuturor socotelilor aceștii casă de cătră însuși părințăi 
dom(nii)lor sali în multe rânduri înainte(a) domnului și a tot Sfatul. După care, în sfârșit, 
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s-au alcătuit samă și socoteală de ceea ce a avut a da și a lua amândoî părțile. Şi au întors 
dum(nea)lui logof(ă)t(ul) Iordachi Rosăt zăstrea deplin înapoi foștii dumis(ale) nurori, 
priimind dum(nea)ei Ghica și venitul ci era adunat la epitropie, precum să arată pre 
larg în socoteala sfârșită între dumnealor atunce, întărind domul supt a sa iscălitură și 
pecete ace disfacere și vecinică curmare care aceste acturi sînt a dumisali Roset. Iar apoi 
docomenturile dumis(ale) Catinca Ghica înfățoșati la 1831 fostului atunce vel logof(ăt) 
d(umnealui) Costachi Cantacuzin, prin vechilul ei dum(nea)lui aga Manolachi Radu, și 
cuprinsă în raportul cătră vremelniceasca ocârmuire din 13 no(i)emv(rie), supt no. 3.318, 
sînt următoarele: A) o jalbă din 1816 dată fostului atunce domn de cătră părintele dumis(ale) 
Catinca Ghica pentru zăstrea fiicăi sali și B) o țâdulă tot de la domnul Calimah din 1817 
mart(ie) 14 /înainte exoflisului cu 55 zile/ cătră părintele mitropolitul și cătră dumnealor 
boierii logofeți Iordachi Canta, Constandin Balș, Costandin Bălșucă și Grigoraș Sturza ca 
luând în cunoștință ceririle amândorur părților, cum vor găsi de cuviință după pravilă, 
să înștiințăzi prin anafora, sârguindu-să cu urmare cercetării fără prelungire, pentru ca 
și zăstrea să să rădice de supt epitropia dum(nea)lor boierilor logof(ăt) Dimitrie Sturza și 
hat(man) Răducanu Rosăt.

3le. Dum(nea)ei c(u)c(o)ana Catinca Ghica la 1830 oct(ombrie) pornind jalobă asupra 
dumnealui Roseteștilor, foștilor ei socru și soțu, pentru lipsiri de zăstre și altili din vremia 
ci au fost însoțită cu d(umnealui) vist(iernicul) Neculai Rosăt. Ace jalobă de vremelniceasca 
ocârmuire au fost triimasă dumis(ale) vel logofăt(ului) de atunce Costachi Cantacuzin carile 
prin raportul arătat mai sus, supt no. 3.318, luând în privire numai dovezile dumis(ale) 
Catinca Ghica, au înștiințat între altele că pricina ar ceri căutare giudecătorească și că 
actul domnului Calimah nu să poati socoti formalnic nefiind întăritoriu vreunii giudecăți 
căutată în Divan.

4le. Fostul plenipotent, pe lângă predlojenia din 25 mart(ie) 1831, supt no. 1.299, au trimis 
fostului înainte Reglementului Divan Domnesc, atât jaloba c(u)c(oanei) Catinca Ghica 
cât și cuprindere(a) raportului dumis(ale) vel logof(ăt) Cantacuzin, puind însărcinare 
ca închipuind aceli împregiurări cu pravile și obiceiul pământului să facă închiere de 
să cuvine această pricină cercetării giudecătorești asupra căreia Divanul Domnesc, prin 
raport din 6 apr(ilie) 1831, supt no. 26, au înștiințat pe excelența sa că cartea domnului 
Calmah din 1819 nu ar fi formalnică, nefiind următoare obiceiului pământului care supune 
pricinilor giudecății Divanului și de acolo să rădica în apelația domnului la întâmplare 
de nemulțămire și că după  asăminea împregiurări socotința Divanului esti că ar fi a să 
supuni pricina cercetării.

5le. Nu târziu după aceasta, adică la 12 apr(ilie) 1831, vechilul dumis(ale) 
vist(iernicului) Rosăt dând jalobă fostului plenipotent cu tânguire asupra raportului de 
mai sus a Divanului Domnesc și că dum(nea)ei Catinca Ghica au pierdut și paragrafie 
nereclamarisând în trecuții 10 ani, plenipotentul ace jalobă, pe lângă altă predlojenie de 
supt no. 1.677, din 25 apr(ilie) 1831, au trimis-o iarăși la Divanul Domnesc spre a-i faci 
luare aminte asupra căruia Divanul au cerut de la dum(nea)ei Catinca Ghica întâmpinari 
și dum(nea)ei prin răspunsul din 4 mai 1831 au propus între altele că actul domnului 
Calimah nu ar fi formalnic, nefiind în dreptate(a) domnului a hotărî proțăsul în cabenet 
fără Divan. Asămine că exoflisul nu cuprinde altă decât că dum(nea)ei nu va strămuta 
orândăluirea posăsii moșiilor de zăstre pân la împlinirea de patru ani. Şi, în sfârșit, că 
n-ar fi așăzământ previlicesc care prin paragrafie tăcerii de 10 ani să-și piardă zăstre(a) 
sa. Așa după priimire aceștii întâmpinări, Divanul Domnesc și prin alt raport cu no. 66, 
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din 8 maiu tot în 1831, au înștiințat pe plenipotentul îmbunătățind propunerile dumisale 
Catinca Ghica cu adăogire că înscrisul dumis(ale) Ghica din 1817 nu cuprinde altă decât 
sângură numai îngrădire nejâcnirei orândăluirei pân la împlinire(a) termenului de patru 
ani�

6le. La 1832 întărind pricina împreună cu altile la Giudecătoria ținutului Iași dum(nea)
lui vist(iernicul) Rosăt prin vechil protestăluind acesta îndată căci pricina fiind închisă și 
docomentate și pravilicești numai esti supusă căutării. După care fostul atunce logof(ăt) a 
Dreptății d(unealui) Costachi Conachi, făcând luare aminte împregiurărilor prin raport(ul) 
din 8 ghenar(ie) 1833 supt no. 58, au înștiințat pe fosta atunce vremelnicească ocârmuire 
că pricina esti închisă, adăogând totodată că actul de exoflis din 1817 a dum(neaei) 
Catinca Ghica vorovești pentru totul a zăstrei și a desfacirei asămine că carte(a) domnului 
Calimah din 1819 esti legiuită, fiind întăritoare disfacerii cei desăvârșit(ă) a însoțâțâlor; iar 
apoi țâdula d(omnului) Calimah din 1817 mart(ie) 14 după jaloba părintelui dumis(ale) 
Catinca Ghica au rămas moartă, căci una lună și 25 zile c(u)c(oana) Catinca Ghica au dat 
exofolis de primire(a) zăstrii, sfârșire(a) socotelilor și desăvârșita izbrănire în totul, iar nu 
precum dum(nea)lui logof(ătul) Cantacuzino au arătat că ar fi numai în parte încât după 
aceasta n-au mai fostu trebuință nici de giudecată ca să treacă pricina prin Divan după 
sângură numai propunerea dumis(ale) logofătului Cantacuzino.

7le. Fostul plenipotent după arătatul raport prin predlojănia din 25 mart(ie) 1833 supt 
no. 405 au încredințat fostului logof(ăt) a Iustiției, d(umnealui) Costachi Sturza, ca să 
supui aceli împregiurări raportuite de vel logofeții de mai înainte Cantacuzin și Conachi 
cercetării iuristconsulților ca ei, potrivit temeiurilor amânduror roporturilor, cu pravilile și 
obiceiurile, să dei socotință de să cuvini pricina aceasta a să supune cercetării giudecătorești, 
care să să întovărășască și cu a vel logofătului socotinți să să s(e) pristavlisască.

8le. Încredințându-să celi poroncite de plenipotentul iuristconsultului dum(nea)lui 
prin socotința pravilicească prescrie: A) că socotința dumis(ale) logofăt(ul) Cantacuzin 
prin hănitoare cărții d(omnului) Calimah din 1819 esti alunecată din adivărata numire 
pentru că actul acela nu cuprinde vreo întăritură pe vreo hotărâre giudecătorească și nici 
să poati numi ca hotărâre giudecătorească căci după Vasilicali tom 1iu, cartea 9, titlul 3, 
cap(itolul) 1, fila 500 să numești lucru giudecat aceea ce prin săntinția giudecătoriului 
s-au hotărât: prin care cineva ori să osândești sau să sloboade; iar după § 4 a capului al 4le, 
fila 501, acel osândit este carile pravilicești s-au dat rămas. Iar pomenitul act domnesc nu 
să poati socoti altă fără decât un docoment doveditoriu de urmata politiciască disfacere 
și izbrănire între părțili împăcătoare. Şi ca o învoială săvârșită înainte(a) domnului nu 
să poati prihăni supt altă numire nepotrivită încât cătră acest act să aplicarisăști Pravila 
cuprinsă la tom 1iu a Vasilicalelor, carte(a) 11, titlul 2, cap(itolul) 33, fila 786 care rostești 
că pricinile s-au sfezile sfârșite prin legiuite învoieli nu trebui a să răsturna nici prin 
răscript împărătesc și prin așa act care latinești să numești absolitorium, iar franțuzăști 
deslarge, să disfac desăvârșit toate pretențiile ce au avut părțile izbrănitoare între ele 
și nu mai esti iertat a să împotrivi la asămine disfacere întărită și prin trecere de mai 
mulți ani. B) asupra socotințăi dumis(ale) logof(ătului) Conachi din 8 genar(ie) 1833 prin 
care socotești pricina închisă această socotință să vedi întemeiată pe rezoani și cuvinti 
pravilicești pentru că arătatul mai sus act domnesc nu mai sloboade pe pricină ca să între 
în forme giudecătorești, iar exoflisul dumis(ale) c(u)c(oana) Catinca Ghica din 1817 maiu 
9 doveditoriu de priimire moșiilor de zăstre în stăpânire esti un act săvârșit cu doi ani 
înainte(a) actului domnesc și are tăriia sa cătră acei de atunce rânduiți epitropi iar nu 
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privești cătră dum(nea)lui vist(iernicul) Neculai Rosăt fiindcă prin rânduirea de epitropi 
ieșisă aceli moșii de supt stăpânire(a) dumis(ale) și C) că chiar dacă un act de izbrănire 
și disfacere s-ar pute socoti supus paragrafiei apoi dreptul dumis(ali) Catinca Ghica de 
a porni jalobă pentru niști lucrări ale Sali și pentru niște dispăgubiri după legiuirea § 
1.949 din Cond(ica) Giud(ecătorească) prin paragrafie de trei ani /fiind cerire de lucruri 
mișcătoare/ și după § 1.960 jaloba pentru despăgubire să stângi după trecire de trii ani 
socotiți de când i s-au făcut cunoscut paguba, iar această pretenție urmează pornită după 
11 ani osăbit că după practica când urmează dispărțire(a) între bărbat și fimei gâlcevile și 
sfezile să obicinuiesc a să sfârși cu cât mai în grabă pentru averile și pretențiile lor pentru 
ca să nu să mai trăgănezi supărările și păgubirile, pentru care slujăște di dovadă pomenitul 
act domnesc. Căci după actul bisericesc de dispărțire din 1819 april(ie) 19 au urmat îndată 
și disfacere(a) politicească la 25 apr(ilie) adică după șasă zili după cari atunce îndată nu 
să vedi nici un protest dat de la vreo parte pentru nemulțămire și obijduire.

9le. Fostul vel logof(ăt) Costachi Sturza prin raportul din 28 mart(ie) 1833, supt no. 
2.390, cu trimiterea socotințăi iuristconsultului au întovărășit după poroncă și a sa 
socotință, a) că raport(ul) dumis(ale) logofăt(ul) Cantacuzin nu esti întemeiat pe vreo 
formalnică cercetare a fințăi pricinei pentru că dum(nea)lui au văzut numai aceli ci 
au arătat vechilul dumis(ale) Catinca Ghica precum sângur mărturisăști fără a ave(a) 
în videre și acturile din parte(a) dumis(ale) Roznovan, căci atunci fără îndoială s-ar 
fi diosăbit cu totul lucrare(a) dumis(ale); b) că după țidula de rânduirea dum(nealor) 
epitropilor dum(nealui) vist(iernicul) Rosăt au avut pretenție de a trage din veniturile de 
zăstre pentru cheltuielile făcute în socoteala zăstrii, iar nu dum(nea)ei Catinca Ghica; c) 
că după al doilea țâdulă din 1817 mart(ie) 14 domnul Calimah socotind de a nu da această 
pricină în cercetare(a) Divanurilor Giudecătorești au supus-o cercetării unui privat sfat 
a domnului alcătuit de persoanile cele mai întâi adică de preosfințituk mitropolit și de 
alți boieri în ființa și a însuși domnului; d) că după lămuririle închipuite de cătră Sfatul 
domnesc dum(nea)ei Ghica ș-au primit zăstre(a) de supt epitropie adiverind prin înscrisul 
ce au dat izbrănirea pricinii atât cu disfacere(a) socotelilor cum și cu teslimarisârea zăstrii 
de cătră epitropi. Pe care zăstre după țâdulă nu o pute slobozî epitropii fără a să lămuri 
socotelile; e) că dacă dum(nea)lui logof(ătul) Cantacuzino ar fi avut în videre toati aceste 
înscrisuri și mai vârtos exoflisul dumis(ale) Ghica din 1817 maiu 9 lesne ar fi cunoscut că 
hrisovul d(omnului) Calimah nu esti următoriu unii formalnice giudecăți ce întăritoriu 
unui exoflisis dat de bunăvoie de cătră dum(nea)ei Ghica cu doi ani mai înainte, adică 
după lănurire(a) făcută de rânduiții boieri, pe care hrisov și însuși dum(nea)ei l-au sfințit 
cu tăcere(a) ce au păzit în curgere de 11 ani; f) că raportul dumis(ale) logof(ătul) Conachi 
este sprijinit pe însuși aceste adivărati temeiuri după care dum(nea)lui logof(ătul) Sturza 
găsăști pricina cu totul sfârșită și nesupusă vreodinioară giudecătoreștii cercetări când 
mai vârtos și pravilile cartea 11, titlul 2, cap(itolul) 33, fila 786, și § 1.360 din Cond(ica) 
Giud(ecătorească) o trec cu totul o asămine giudecătorească cercetare și jaloba dumos(ale) 
Ghica pornită la 1830 după trecire de 11 ani nu poate ave lucrare(a) ei, căci, atunce toati 
prigonirile s-ar veșnici și nici o pricină nu ar ave mărginire de a nu să mai pute supuni 
giudecății.

10le. Plinipotentul priimind acest rap(ort) a dumis(ale) logofăt(ului) Sturza și socotința 
iuristconsultului prin predlojenia din 15 maiu 1833 supt no. 580 au pus înainte că toate 
împregiurările de la raportuirea dumis(ale) logofăt(ului) Cantacuzin și pân atunce găsăște 
de cuviință să să dei Divanului de revizie cu acesta ca el închipuind toati pretanlisâtile 
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în pricină acturi cu închierea fostului Divan Domnesc și cu a vel logofeților să închei 
socotință care dintr-aceste doî închieri trebuie să să aducă întru lucrare.

11le. Logofeția împărtășind Divanului Domnescu arătata predlojenie a plenipotentului 
precum și toate celelalte acturi și împregiurări Divanul în complect de șapti întrând cu 
amăruntul în cercetare(a) celor poroncite au închiet jurnal la 15 săpt(em)v(rie) 1833 prin 
care după ce au luat în privire atât acturile pe care să sprijină amândoî părțile și socotințile 
vel logofeților a Divanului Domnesc din 1831 și a iuristconsultului precum și pravilile au 
găsit că această pricină nu poate fi mai mult supusă giudecății nici întru un chip și nici 
pentru vreun cuvânt după următoarele luâri aminte: A) că dum(neaei) Catinca Ghica 
tot feliul de socoteală și pretenții supt cuvântul zăstrii le are stânsă vecinic cu hârtie de 
exoflisis ci o are dată dumis(ale) Rosăt la anul 1817, care hârtie cu atâta esti mai săvârșitoare 
cu cât pune în ivală că s-au fostu dată de cătră dum(nea)eaei în urma căutării socotelolor 
atingătoare de dreptățile zăstrii dumis(ale) căci lămurit să înțălegi că dacă dum(nea)ei ar 
fi avut atunce în socotință vreo nemulțămire și s-ar fi cunoscut asuprită în ceva o asămine 
hârtie nicidecum nu ar fi slobozit s-au ar fi putut pomeni printrânsa articurile ce ar fi 
rămas nelănurite. Dar de vreme ci asămine osăbiri nu să văd în cuprinderea acei hârtii de 
izbrănire și de vreme că nici în urmă în curgeri de 11 ani n-au pornit vreo cerire să vădești 
că atunce au rămas întru desăvârșită mulțămire. Şi hârtia de exoflisis esti obștească pentru 
toate socotelile, iar nu în parte numai pentru veniturile moșiilor precum vroe dum(nea)ei 
acum ai face răstălmăcire; B) văzându-să pe deoparte bisericeasca despărțire și pe de alta 
politiceasca răfuire urmate amândoî nu după hotărâre oarecare a locurilor giudecătorești 
ci cea întâi făcută după duhovnicești canoane. Şi ce al doile lucrată de cătră boieri în osăbi 
rânduiți de cătră domnul împreună cu epitropii dumis(ale) Ghiculesăi să lămurești că 
nici atunce n-au urmat prigonire de fire giudecătorească decât pentru celi că să atingi 
de răfuire și întoarcire zestrii. Nefiind împotrivire în carte(a) boierilor Rosătești au fost 
trebuință numai de niști feță mijlocitoare care să aducă în plăcută învoire gâlcevili acele ce 
vrajba le însuflețâsă. Domnul Calimah n-au fost trebuință de a întări vreo giudecătorească 
hotărâre pentru că nici n-au urmat nici au fost trebuință de giudecată. Au fost însă în 
toată dreptate(a) a da carte domnească arătătoare de încongiurările ce urmasă și de feliul 
săvârșiriilor atât duhovnicești cât și politicești, care carte după legiuirile pământului 
să rânduiești între acturile acele domnești ce să slobod pentru feliuri de împregiurări 
ce îmbrățoșază interesuri particularnice a familiilor precum drept pildă întărituri de 
schimburi, de învoieli, de împărțăli, de izbrănire și de multe asămine lucruri care fără 
a treci prin canalurile giudecătorești săvârșindu-să cu bună învoială între particularnici 
dum(nea)ei ave dreptate a slobozi cărți domnești pentru ca să slujască după vremi drept 
acturi deveditoare de feliul sfârșitului ce au avut și asămine acturi au avut a lor lucrare și 
crezământ și să socotesc legiuite și formalnice. De aceea dar și carte(a) domnului Calimh 
esti formalnică și urmază să aibă a sa lucrare nestrămutată; C) și în sfârșit fiindcă aceste 
lucrări au avut toate a lor ființă în urma publicarisârii Condicii Politicești paragrafie legiuită 
la § 1.949 pentru lucrurile mișcătoare urmează a ave a sa tărie și fiindcă aceea esti trecută 
apoi și după pravili și după art(icolul) 291 din Organicescul Reglement esti veșnic stânsă 
jaloba dumis(ale) Ghiculesăi neputând întru nimică a să agiuta dum(nea)ei cu putere 
înaintea cuvântului din zăstre pentru că averea dumis(ale) să afla în catigoria zăstrilor 
numai întru atâta vremi încât au fost supt ocârmuirea bărbatului și a epitropilor, iar din 
ceasurile ce au primit-o întru a dumis(ale) ocârmuire să numără întru a proprirtariului 
iar nu între zăstruri pentru că de atunce dum(nea)ei au avut slobodă întrebuințare și 
stăpânire ca și toți proprietarii pe dânsa. Pentru aceasta Divanul unindu-să întru toate 
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cu socotința dumsali vel logof(ăt) Costachi Sturza cuprinsă prin  raportul  însămnat mai 
sus i care socotință esti întemeiată pe pravile și unită cu socotința dumis(ale) logofătului 
Conachi hotărăști ca dum(nea)lor vistiernicii Rosătești să rămâie nesupărați întrucât de 
puțin de cătră dum(nea)ei Catinca Ghica ca una ce pretenția sa pornită asupra dum(nii)lor 
sali boierilor Rosătești după atâte cercetări și dezligări pravilicești s-au dizvelit a fi fără nici 
un cuvânt de dreptate și cari să poati numi numai o goală acolesire.

12le. Divanul Domnesc atunce la 1833 priimind pe lângă notile consulatului supt no. 781 
și 468 tânguiri a dumis(ale) Ghica dati prin vechil 1iu că socotința dumis(ale) logof(ătului) 
Conachi să nu să ei drept temeiu; 2le a nu să pozvoli la presudsvirea cilinurilor care sînt 
rudelnicu drosât; 3le să să ei în băgari di samă închierea fostului la 1831 Divan Domnesc; 
4le la tratația pricinei să fie față și d(umnealui) dragomanul; și al 5le că Divanul împotriva 
formilor au căutat pricina în neființa vechilului dumis(ale) Ghica a dovezilor sali și a 
dumis(ale) dragomanului. Au și răspunspuns consulatului la 25 și la 29 săpt(em)v(rie) 
acel an 1833 la pontul 1iu și 3le că Divanul ari poronca plenipotentului ca să ei în revizie și 
socotința dumis(ale) Conachi și închiere(a) Divanului. La pont al 2le dipărtarea mădulărilor 
ce sînt rudenii sau și urmat în temeiul instrucțiilor, îndeplinit fiind completul cu 5 candidați. 
La capul al 4le și al 5le că plenipotentul au poroncit a să faci numai revizie socotințelor 
urmate și acturilor din dellă iar nu a cerceta fondosul. Care lucrare neavând trebuință de 
înfățoșare prigonitorilor nici s-au chemat și nici pe dum(nea)lui dragomanul decât numai 
sânguri cilenurili adunându-să au împlinit celi poroncite de plenipotent.

13le. Hotărâre(a) aceasta a Divanului Domnesc, Logofeția pe lângă rap(ortul) din 21 
săp(tem)v(rie) supt no. 8.175 trimețându-o plenipotentului au urmat predlojenis excelenții 
sale din 31 mart(ie) 1834 supt no. 520 prin care au închis cursul de iznoavii cercetări a 
aceștii pricini dând părțâi nemulțămitoare dreptate a apilarisî pe obșteasca rânduială la 
ocârmuire(a) domnească, care predlojenie de atunce s-au împărtășit amânduror părților.

Drept aceea Divanul Domnesc, în privire împregiurărilor mai sus prescrisă, au găsât că 
pricina esti închisă și documentată și pravilicești. Documentali pi temeiul exoflisului din 
1817 maiu 9 dat de dum(nea)ei Catinca Ghica ce esti rostitoriu odată pentru totdeauna 
și în totul a primirii zăstrii sale și celelalte de la dum(nea)lor boierii Rosătești, după 
socotelile atunce căutate și sfârșite, iar nu în parti precum dum(nea)ei ar cerca și acum 
a faci răstălmăcire cu totul dipărtată di adivărata glăsuire a aceluie exoflisis, precum 
și în temeiul actului domnului Calimah din 1819 apr(ilie) 25, care după legi și obiceiul 
pământului esti puternică întru totdeauna și nisupus nici unei prihăniri, căci purure 
domnie au avut dreptati a întări asămine învoieli și desfaceri întri prigoniri și niști asămine 
întăriri, nici au fost și nici sînt surpate vreodinioară, mărturisând încă și mai mult acest act 
ce de bunăvoie și politicească și besericească disfacere și izbrănire întru toate a dumis(ale) 
Ghica dispre dum(nea)lor boierii Rosătești; precum și pravilicești că tăcere(a) dumis(ale) 
Catinca Ghica în trecuți 13 ani de la dare(a) exoflisului și 11 ani di la întărirea domnului 
Calimah a desfacerii nu mai puțin încă dovedești că dum(nea)ei atunce la 1817 întru toati cu 
desîvârșire s-au desfăcut și ș-au primit întreagă toată zăstre(a) și toati celelalti, căci într-alt 
fel nu ar fi păzit tăcere în curgire di atâta vremi încât o asămine a dumis(ale) urmare după 
rostire(a) pravilelor trecute în hotărâre(a) Divanului Domnesc din 1833 săp(tem)v(rie) 15 
care s-au găsât îngrădită și răzămată pi temelia pravilicești și cunoaști pricina în veci închisă 
și nisupusă nici odinioară vreunii lănțuiri di giudecați după legiuirea rostită în art(icolul) 
291 din Reglement. Iar întru ceea ce să atingi di propunerea Consulatului Împărăției Rusiei 
că neaflare(a) d(unisale) dragomanului și a Ghica față la 1833 când s-au căutat pricina ar 
fi o neformalita cu toate că precum să arată mai sus la pontul al 2le de atunce s-au făcut 
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cunoscut consulatului că pricina di cătră plenipotentul au fost trimasă numai în revizie, iar 
nu a să cerceta în fondos. Însă Divanul acum au chemat pi d(umnealui) dragomanul și i-au 
pozvolit aflare în presudsvie la reveduirea împregiurărilor pi di o parte pi temeiul numai 
a înaltului nofis din 2 a lunii octomv(rie) cu no. 214 și pi di alta ca să s(e) dipărtezi din 
mijloc și aciastă cârtire. Iar apoi și înfățoșare(a) dumis(ale) Ghica fiind împotriva legiuirii 
cuprinsă în Așăzământ nu s-au încuviințat precum nici dumis(ale) Rosăt, fiind pricina di 
aceli pentru paragrafii și supusă numai revizuirii care nici îngădui, nici chiamă aflare de 
față a prigonitorilor. Şi când mai vârtos în dellă s-au aflat toati trebuitoarile pliroforisâri 
spre revidația sfârșitii pricini.

Aceasta fiind hotărârea Divanului Domnesc, cu plecăciune să supuni înălțimii voastre.
A înălțimii voastre plecati slugi: logof(ăt) Iordachi Catargiu, vor(ni)c Costachi, vor(ni)

c Iordachi Bucșănescu, post(elnic) Petrachi Rosăt, post(elnic) Ioan Costachi și derector 
stolnicul Ionică Beldiman.

No. 1, anul 1836 ghenar(ie) 5 zile.

ANI, Documente, 143/155.
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şi construcția grilajului curții (1874-1894)

Mircea Ciubotaru

În lungul și lentul proces de modernizare a Capitalei Moldovei, programat prin 
Regulamentul Organic (1832) și demarat chiar din anul adoptării acestui document 
constituțional, un noian de sarcini, dificultăți, proiecte abandonate sau amânate sine die, 
precum șoseluirea drumurilor, pavarea și apoi asfaltarea ulițelor / străzilor, construcția 
și repararea podurilor, alimentarea cu apă, amenajarea unor piețe alimentare și grădini 
publice, iluminatul și transportul public, canalizarea Bahluiului și Cacainei, construcția 
unor edificii publice (școli) și culturale (Teatrul Național) au antrenat importante 
forțe umane și resurse materiale. Eforia și, apoi, Primăria (1864), sprijinite financiar 
sau cenzurate de Departamentul (devenit Ministerul) Lucrărilor Publice, înființat în 
1849 (ofisul domnesc datează din 25 februarie 1850) în cadrul Ministerului de Interne, 
au asigurat cadrul legal și administrativ al lucrărilor, au dispus de bugetul local și 
subvențiile guvernamentale și au activat Serviciul tehnic al instituției. În primul deceniu 
de înfăptuiri de după 1832, inginerul-căpitan, apoi colonelul rus N. Sungurov, rămas 
la Iași după retragerea trupelor din  Moldova (1834) și ajuns, după M. Kogălniceanu, 
director al Departamentului Lucrărilor Publice, a dirijat împreună cu Gh. Asachi 
administrarea proiectelor edilitare, pentru ca, treptat, să se implice decisiv corpul tehnic 
angajat al Sfatului Orășenesc sau al Departamentului. Documentele păstrate în arhivele 
Ministerului Lucrărilor Publice al Moldovei, ale Eforiei și Primăriei Iași evidențiază 
contribuția la modernizarea orașului-capitală a unei pleiade de tehnicieni, majoritatea 
străini, între care se remarcă, până la sfârșitul secolului, geologul și hidrotehnicianul 
Mihalic de Hodocin, inginerii de poduri, șosele și cadastru Felix Barberot (Barbero, în 
grafie chirilică), Joseph Raschek, Eduard Monșain, Fred. Peytavin, François Cazaban, 
Alfred Boguș, Alexandru Stamatopol, Charles Chaigneau, arhitecții Johan Freiwald, 
Johan Brandel, Karl Kugler, Mathias Nitschman (Niciman sau Nișman), Joseph Gruber, 
grădinarii-șefi ai parcurilor publice, Wilhelm Rach și Pierre Dieudonné, cunoscutul 
Christian Wirth-Pester, horticultor, și alții. Alături de aceștia, românii Iorgu Gafencu, 
Al. Costinescu, N. Bădărău, Octav Albineț, Gr. Bejan și Gh. Apostolescu, horticultor, se 
califică pentru funcțiile de execuție și conducere în Serviciul tehnic al Primăriei, cei mai 



110

Mircea Ciubotaru

mulți în ultimele trei decenii ale secolului al XIX-lea. Forța de muncă brută a fost asigurată, 
pentru săpături, de țiganii robi ai Statului (până în 1844) și de țăranii din satele ținuturilor 
Iași, Vaslui, Roman, Bacău și Neamț, pentru transportul zecilor de mii de care de piatră 
pentru șosele, adusă tocmai din munții Tarcăului sau de pe valea Bistriței, și nu în puține 
cazuri de soldații din garnizoana Iași. Numeroase firme evreiești de construcții, prea 
puține românești, și-au adjudecat, prin licitații corecte, majoritatea lucrărilor de pietrărie, 
zidărie, fierărie, tinichigerie, lemnărie, vopsitorie. Principala dificultate în îndeplinirea 
programului de investiții edilitare a fost și a rămas totdeauna insuficiența mijloacelor 
financiare și, adesea transparent, dar fără excese, birocrația administrativă, locală și 
centrală, susținută de rivalitățile politice ale vremii. Consiliile Comunale (Municipale) 
și primarii pot fi evaluați pentru (ne)performanțele lor, dar un studiu amplu al acestui 
aspect fundamental din istoria modernă a Iașilor nu a fost niciodată considerat necesar. 
Mii de file din voluminoase dosare păstrate îndeosebi în arhivele Secretariatului de Stat al 
Moldovei și Ministerului Lucrărilor Publice al Moldovei, aceasta din urmă aflată până de 
curând la București, nu au fost valorificate satisfăcător decât pentru probleme de interes 
tematic restrâns. Un program de cercetare al Muzeului Municipal ar trebui să aibă în 
vedere și aceste izvoare aflate acum la îndemâna istoricilor ieșeni.

Deschideri și închideri de hudițe, ulițe și străzi, desființări sau mutări de garduri, 
demolări de case, dependințe, barăci, pentru alinieri și lărgiri de căi de comunicație în 
vederea pavărilor, asfaltărilor și plantărilor de copaci pe marginea șoselelor naționale 
au constituit proiecte atât pentru vectorii importanți ai urbanizării vechiului târg secular 
(comunicații, transport, prevenirea incendiilor, salubritate, igienă, confort, coerență 
socială sau succes electoral), cât și pentru înfrumusețarea orașului, concept care își face loc 
treptat în mentalul decidenților, după 1832. Modelul german-austriac sau francez de oraș 
se impune, prin tehnicienii arhitecți și ingineri străini, înlocuind modelul oriental-balcanic 
impus timp de peste trei veacuri de stăpânire otomană printr-o creștere naturală, deci 
neplanificată și de regulă haotică, a vetrei târgului constituită din secolele al XIV-lea și  
al XV-lea. Vechi, degradate, nefuncționale și urâte, o mulțime de dughene, bolți, prăvălii, 
ateliere, magazii, dependințe, retarde, case și biserici amenințând cu prăbușirea trebuiau 
demolate, unele în regim de urgență, impedimentul principal fiind însă necesitatea 
exproprierilor și despăgubirile prevăzute de legislația civilă. Interesul public intră în 
coliziune ca niciodată cu interesul privat în urbanitatea modernă.

Planurile cunoscute, mai vechi, și cele rusești, recent descoperite de Mihai-Anatolii 
Ciobanu, relevă tendința de ocupare densă a spațiului din zona centrală a târgului, ca 
urmare a creșterii populației și sporirea activității economice, prioritar comercială, 
datorată îndeosebi evreilor. Vechile ogrăzi boierești, vaste și cu aspect gospodăresc-rural, 
precum și medeanurile bisericilor, cu țintirimurile lor, de care dau seama documentele, 
relatările cronicărești și mărturiile călătorilor străini, se restrâng prin vânzări și împărțiri, 
iar presiunea imobiliară crește în vatra veche, determinând expansiunea orașului spre 
periferii. 

În acest context amplu și de lungă durată, cuprinzând sute de împrejurări și nevoi concrete, 
demolarea bolților din fața Mitropoliei este un exemplu bine documentat, într-un dosar de 
207 de file1, în care găsim explicit o gamă largă de proceduri, dificultăți, situații dificile și 
persoane implicate, încât analiza faptelor, chiar sumară, poate contribui la radiografia unei 
etape importante în procesul înnoirii orașului Iași. Documentele se referă la mai puțin 

1.  ANI, Primăria Iaşi, dos. 99/1874.
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de jumătate din frontul de case de la Ulița Mare, aflat în spațiul cuprins azi de curtea 
Mitropoliei, în lungime de 50,5 m (grilajul). Terenul era ocupat de prăvălii și înainte de 
1773, an în care mitropolitul Gavril (Calimachi) a început să dea unor evrei și unui Toader 
bărbier locuri de dughene2. Se găsea acolo o hrubă de piatră, ceea ce dovedește că anterior 
a fost o casă de locuit sau o dugheană. În anul 1796, noul mitropolit (Iacob Stamate) voia 
să desființeze dughenile, care impietau prin vecinătatea lor cu Biserica Sf. Gheorghe și 
cu Academia înființată în ograda Mitropoliei de Grigore Alexandru Ghica, în anul 1766. 
O comisie de boieri era însărcinată să examineze cele șase scrisori dintre  anii 1773 și 
1778 și un sinet din 1789, după ce niște calfe au prețăluit binalele, pentru a le cumpăra 
Mitropolia, negustorii având acolo doar drept de folosință a locului, cu bezmen anual. 
Decizia urma să fie luată de domnul Alexandru Ioan Calimah3. Probabil, dughenile nu 
au putut fi cumpărate, astfel încât ele au dăinuit încă un secol, afectând mediul urban în 
perioada sa de modernizare. Prăvăliile, unele cu boltă, vor fi intrat, îndeosebi după 1841, 
în vizorul Eforiei pentru demolare, conform unei prevederi a Regulamentului Organic, 
ca și al Departamentului Lucrărilor Publice, după 1850, dar și al Mitropoliei, care reclama 
starea lor de degradare și pericolul de incendiu, precum și pe negustorii „care sînt cu 
totul împotriva bunelor moravuri”4. Operațiunea a fost tergiversată până în aprilie 
1874, când s-a decis soarta acestor bolți, care erau atunci proprietate de stat, gestionată 
de Administrația Domeniilor și Pădurilor Statului, probabil după o expropriere cu 
despăgubire, despre care nu am acum sursa documentară. Şirul de dugheni, care este 
reprezentat în Planul orașului Iași al lui J. Raschek (1844) (Fig. 1) și într-un plan din 18485 
(Fig. 2), a fost demolat în două etape: 16 dughene de la poarta actuală a Mitropoliei în sus, 
în anul 18486, care nu mai apar în Planul lui Fred. Peytavin din 1857 (Fig. 3), după care s-a 
făcut, în 1851, și grilajul metalic pe soclu de piatră, de 54 m7, cel existent și în prezent, și 
altele din partea de jos, spre Ulița Baston, desființate în anul 1874.

Dughenile au fost evacuate în vederea demolării, care a fost decisă în ședința 
Consiliului Comunal din 16 aprilie 18748, la insistențele mitropolitului Calinic. Urmau 
a fi desființate bolțile de la Str. Ştefan cel Mare, dependințele din spatele lor și trei case 
aflate pe colțul ogrăzii Mitropoliei spre Str. Baston. Un zid despărțitor între acestea și 
Biserica Sf. Gheorghe trebuia să rămână până când se va fi făcut un grilaj de fier la stradă 
sau măcar un zăplaz de scânduri. Locul dughenilor și grilajul rămâneau în proprietatea 
Statului, iar materialul rezultat din demolări urma să fie valorificat de Primărie, pentru 
acoperirea parțială a cheltuielilor de demolare, facerea grilajului și realizarea plantației pe 
locul ogrăzii dughenelor și a bisericii, în vederea amenajării acolo a unei grădini publice. 
Pentru aceasta, Administrația Domeniilor solicita devizul grilajului și al plantației9, 
documente întocmite de arhitectul Josif Gruber10, care a desenat și un plan al locului11� 
(Fig. 4) La al doilea termen pentru licitația demolării, din 24 iulie 1874, a fost declarat 

2.  Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, editate de Ioan Caproșu, VII, Iași, Editura Dosoftei, 2005, p. 62, nr. 70 (7 
mai 1773); p. 218, nr. 194 (aprilie 1776); p. 225, nr. 204 (26 mai 1776/1777 ?); p. 384, nr. 283 (26 mai 1777);  p. 458, nr. 346 
(1 iunie 1778); p. 617, nr. 483 (29 aprilie 1789).

3.  Ibidem, X, 2007, p. 11-13, nr. 6 (anafora din 29 ianuarie 1796, cu rezumatele documentelor).
4.  Preot Scarlat Porcescu, Catedrala Mitropolitană din Iaşi, Iași, Editura Mitropoliei Moldovei și Sucevei, 1977, p. 110.
5.  Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, fondul Fotografii, nr. 187, comunicat cu amabilitate de dr. Sorin Iftimi.
6.  Preot Scarlat Porcescu, op. cit., p. 110.
7.  Ibidem, p. 111.
8.  ANI, Primăria Iaşi, dos. 99/1874, f. 3 r.
9.  Ibidem, f. 4 r., 13 r., 20 r., 21 v., 27 r.
10.  Ibidem, f. 44 r.-46 r.
11.  Ibidem, f. 25, plan pe hârtie de calc.
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câștigător, dintre cei 15 evrei solicitanți, antreprenorul Solomon Grosman12. Termenul 
prevăzut de contract era de două luni și jumătate până la finalizarea nivelării terenului 
în vederea plantației, pentru care se prevedea așternerea unui strat de pământ de 20 
cm. Pentru grăbirea demolării, un intendent al Primăriei propunea solicitarea a 200 de 
soldați, cu câțiva caporali, care ar fi fost plătiți cu câte 50-80 de bani fiecare, pe zi13. Nu 
reiese din dosar dacă aceștia au participat sau nu la demolări, mai curând ideea a fost 
ignorată. Demolarea a 12 construcții nu era ușoară, căci materialele trebuiau separate 
cu grijă și nu distruse, fiindcă puteau fi refolosite  cărămizile, lespezile, piatra, lemnăria, 
ușile și obloanele de fier, tabla de acoperiș, sticlele de  geam. Intendentul Primăriei, S. 
Dăncinescu, a făcut inventarul dughenelor (6), atenanselor (3) și caselor (3, pe colțul de 
la Str. Baston), toate cu un singur rând (fără etaj), având temelie de piatră, pereți de 
cărămidă și acoperiș de tablă de fier (tiniche), impus desigur după marele incendiu din 19 
iulie 1827, ca măsură obligatorie pentru toate construcțiile din oraș. Doar o retardă era de 
lemn14. Demolarea a fost efectuată după 9 august, locul fiind eliberat la 11 septembrie15. În 
ultimele zile, inginerul Alfred Boguș a oprit scoaterea temeliilor dughenelor, care urmau 
a fi păstrate sub trotuarul ce trebuia curând asfaltat16. Solomon Grosman își adjudecase 
deja cumpărarea materialului, depunând 4001 franci la casieria Primăriei17, urmând să 
achite o diferență de preț, dacă era cazul, după evaluarea ce va fi făcută18� 

Dacă această operațiune s-a desfășurat oarecum în grafic, ceea ce a urmat este foarte 
semnificativ pentru tergiversarea birocratică, nerespectarea prevederilor contractului și 
divergența intereselor părților implicate în realizarea proiectului, o adevărată… epopee 
de 20 de ani! Astfel, după ridicarea materialelor și a molozului, antreprenorul nu a reușit 
să niveleze terenul până în decembrie, invocând condițiile nefavorabile („jier și umăt”, 
în februarie) și cerând prelungirea termenului până în aprilie 187519. Nici nu a ridicat, 
conform contractului, un zăplaz provizoriu la stradă, dar nici Serviciul tehnic nu-i indicase 
datele topometrice pentru nivelarea terenului, operațiune pe care inginerul Alfred Boguș 
o îndeplinește abia în mai 187520. Şi nici nu era vreo perspectivă ca grilajul să fie făcut 
curând, de vreme ce primarul N. Gane cerea tocmai în 5 iulie arhitectului Comunei să 
întocmească planul și devizul. Grilajul trebuia să fie „în forma celui existent”, adică a 
grilajului de pe partea de sus a terenului, realizat în 1851, și deosebit pe latura de la Str. 
Baston, acesta pe stâlpi de fier21. Cu dreptate, antreprenorul cerea în august să se dispună 
primirea (recepția) locului nivelat și eliberarea garanției depuse la licitația lucrării22, iar 
în octombrie solicita aprobarea pentru ridicarea zăplazului de piatră și scânduri făcut 
de el, fiindcă „nu mai poate aștepta în vecinicie facerea grilajului”23. O veșnicie nu a 
așteptat, ci doar încă un an și jumătate, fiindcă abia în ianuarie 1877 s-a decis construcția 
unui alt zăplaz, în regia Comunei, și dărâmarea zidului despărțitor de cimitirul Bisericii 

12.  Ibidem, f. 56 r.-v.
13.  Ibidem, f. 33 r.-v.
14.  Ibidem, f. 37 r.-41 v.
15.  Ibidem, f. 62 r.
16.  Ibidem, f. 68 r.
17.  Ibidem, f. 31 r.
18.  Ibidem, f. 43 r.-v., tabele.
19.  Ibidem, f. 73 r.
20.  Ibidem, f. 70 r., 75 v. 
21.  Ibidem, f. 79 r.
22.  Ibidem, f. 80 r.
23.  Ibidem, f. 83 r.
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Sf. Gheorghe24. În primăvară, îndepărtându-se zăplazul lui Grosman și dărâmându-se 
zidul25, locul a rămas descoperit, devenind un medean, „depozit al tuturor murdăriilor”, 
cum îl vedea un gazetar de la „Curierul de Iași”, nr. 26, din anul 1875, în relatarea Grilajul 
Mitropoliei și o imprudență, drept care un funcționar al Primăriei întocmea un răspuns 
justificativ, considerând astfel de aprecieri ca rea-credință și calomnie26. Evident, nu era 
nici una, nici alta, faptele arătând o evidentă întârziere, care va mai dura încă 17 ani. 
Totuși, în primăvară, grădinarul-șef al grădinilor publice Gh. Apostolescu a făcut un 
plan de amenajare a locului, pe care l-a curățit cu salahori de la serviciul de curățenie a 
orașului, plantând apoi copaci27. Piatra rezultată din demolarea zidului a fost transportată 
în curtea Bisericii Barnovschi, urmând a fi folosită la temelia grilajului de la grădina de 
acolo28. În octombrie, Gh. Apostolescu a cerut ca să se taie în trotuarul asfaltat gropi largi 
de 90 cm pentru a planta copăcei asemenea celor ce deja existau pe acel „bulivard”29� 
Apoi, trotuarul a fost ridicat și reasfaltat de Companie Générale des Mines d`Asphalte, 
care avea sediul la Londra30�

Grilajul însă a rămas o vagă promisiune, războiul și dificultățile financiare din anii 
următori și prioritățile evidente ale altor lucrări au amânat mereu includerea în bugetele 
anuale ale Primăriei a cheltuielii, nu mică, pentru executarea grilajului metalic. În deceniul 
următor, locul a rămas cu o împrejmuire de scândură, ruinată în 1888, când mitropolitul 
Iosif Naniescu începe, prin adrese repetate către primar, să preseze Comuna, solicitând 
execuția grilajului31. A fost „sensibilizat” și Ministrul de Interne32, care intervine și el, cerând 
îndeplinirea angajamentului din 187433. Acum, au sporit și pretențiile mitropolitului, care 
pretindea să fie făcut de Comună și grilajul spre Str. Baston34, pentru care aceasta nu-și 
asumase nicio obligație. Şi acest litigiu a avut, desigur, un rol în amânarea proiectului, 
Consiliul Comunal votând abia la 23 decembrie 1892 propunerea primarului Vasile 
Pogor de a se include această cheltuială în bugetul anului 189335. Acum, procedurile vor 
parcurge etapele legale, în ritm normal: inginerul-arhitect Octav Albineț prezintă schița 
de plan (Fig. 5)36 și devizul grilajului37, întocmește caietul de sarcini și condițiile de dare 
în antrepriză38, iar Ministerul de Interne acordă creditul extraordinar de 5211 lei și 80 
bani39 și aprobă proiectul40. În iulie 1893 se întocmesc documentele licitației41, care se 
anunță public42. Concurenții sunt șase evrei și românul Al. Filipescu, iar câștigătorul este 
S. Solomon, care a licitat suma cea mai mică, de 3750 lei, și cu care se încheie contractul 

24.  Ibidem, f. 85 r.
25.  Ibidem, f. 92 v., 99 r., 100 r.-v., 107 r.-v.
26.  Ibidem, f. 96 r.-97 v. (concept).
27.  Ibidem, f. 91 r., 121 r. 
28.  Ibidem, f. 132 r.
29.  Ibidem, f. 129 r.
30.  Ibidem, f. 137 r.
31.  Ibidem, f. 139 r. (27 ianuarie 1888), 140 r. (3 august 1888), 144 r. (6 septembrie 1889), 150 r.-v. (10 octombrie 1891).
32.  Ibidem, f. 148 r.-v. (copie, nedatată).
33.  Ibidem, f. 146 r. (13 iulie 1889).
34.  Ibidem, f. 149 r.-v. (8 iunie 1892).
35.  Ibidem, f. 151 r.
36.  Ibidem, f. 167 r.
37.  Ibidem, f. 153 r. (26 ianuarie 1893).
38.  Ibidem, f. 160 r.-v. (16 iunie 1893).
39.  Ibidem, f. 162 r. (14 iunie 1893).
40.  Ibidem, f. 165 r. (16 iulie 1893).
41.  Ibidem, f. 168 r.-v., 169 r.-v.
42.  Ibidem, f. 173 r.-v. (24 septembrie 1893).
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de execuție la 6 octombrie 1893, cu termen de finalizare la sfârșitul anului43. Timpul 
nefavorabil motivează o cerere, aprobată, de prelungire a construcției44, care se reia la 1 
martie și se încheie la 1 aprilie 1894, când antreprenorul solicită recepția și plata diferenței 
de cost45. Procesul-verbal de recepție aprecia lucrarea ca bine făcută46, iar la 29 aprilie se 
emite ordonanța de restituire a garanției depuse47. Un raport către Ministrul Cultelor și 
Lucrărilor Publice, târziu, din 13 iunie 1903, rezuma „povestea” acestei lucrări și problema 
litigiului Primăriei cu Mitropolia în problema grilajului de la Str. Baston48�

Concluzii. Fără îndoială, cazul acesta este minor în comparație cu alte intervenții 
și lucrări din ultimele trei decenii ale secolului al XIX-lea, între care: demolarea 
bisericilor Sf. Vineri și Dancu, reconstrucția Mitropoliei înseși și a Bisericii Trei Ierarhi, 
construcțiile Teatrului Național, a Universității, Liceelor Național și Internat, canalizarea 
Cacainei, construirea Abatorului, asfaltarea a zeci de kilometri de străzi, introducerea 
iluminatului electric și multe alte realizări notabile. Totuși, alături de alte câteva zeci 
de exemple similare, el este simptomatic, oferind un suport bine documentat pentru 
ceea ce a însemnat trendul, posibilitățile și (ne)realizările economice și administrative 
ale urbanismului românesc în acest veac. Trăsăturile fenomenului se pot astfel decela: 
enorme sarcini în contrast cu resursele limitate; amânările, tergiversările erau datorate nu 
indolenței funcționarilor și tehnicienilor Primăriei, ci selectării priorităților și urgențelor 
edilitare de către Primar și Consiliul Comunal; grija pentru cheltuiala banului public 
este dublată de respectarea procedurilor licitațiilor; la Iași, este frapantă predominanța 
numerică a firmelor de construcție evreiești și nediscriminarea lor, în acei ani, din motive 
rasiale; calitatea umană și profesională a responsabililor administrativi și a tehnicienilor 
este indiscutabilă; politicianismul are în acest domeniu un impact modic, iar complexul 
provincialismului în fosta Capitală a Moldovei nu răzbate vizibil în deciziile locale. 
Descentralizarea administrativă este un progres care se consolidează și prin experiența 
dificultăților depășite.

43.  Ibidem, f. 176 r.-v.
44.  Ibidem, f. 187 r.
45.  Ibidem, f. 189 r., 191 r.
46.  Ibidem, f. 199 r. (20 aprilie 1894).
47.  Ibidem, f. 196 r.
48.  Ibidem, f. 207 r.-v.

Fig. 1. Planul lui J. Raschek 
(1844), detaliu
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Fig. 2. Plan al curţii Mitropoliei din 1848
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Fig. 3. Planul lui Fred. 
Peytavin (1857), detaliu

Fig. 4. Planul arhitectul Josif 
Gruber din 1874
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Fig. 5. Schiţă plan a inginerului-arhitect Octav Albineţ din 1893
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Din istoria târgurilor ținutului Iaşi  
în prima jumătate a sec. al XIX-lea:  

un incident privindu-i pe evreii din Ștefăneşti

Laurențiu Rădvan, Andrei Melinte

Primele decenii ale secolului al XIX-lea au fost marcate în Moldova de transformări 
semnificative la nivel politic, social și economic. Întreaga regiune a traversat un proces 
de schimbare, influențat de disputele dintre marile puteri, Rusia, Austria și Imperiul 
Otoman, la care se va adăuga la un moment dat și mai îndepărtata Franță. Trecută prin 
numeroase ocupații în veacul anterior, Moldova nu a fost ferită de implicațiile noilor 
conflicte dintre puterile vremii, Rusia controlând acest teritoriu între 1806 și 1812, dar și 
între 1828 și 1834. La evenimente petrecute în această ultimă ocupație într-un mic târg de 
pe malul Prutului, râu devenit graniță după 1812, vom face referire în continuare.

Evenimentele
Întâmplările ce vor fi prezentate aici au avut loc în Ştefănești, târg care intrase după 

modificările determinate de pacea din 1812 în componența ținutului Iași. Acesta este și 
motivul pentru care principalele informații cu privire la cele petrecute în așezarea de 
lângă Prut se află în dosarele Isprăvniciei acestui ținut de la Arhivele Naționale, filiala 
Iași. Unul dintre dosare, cel cu nr. 392, ne-a atras atenția întâmplător, deoarece, potrivit 
inventarului, privea „cercetări în legătură cu bătaia dintre câțiva militari din Miliția 
Moldovei și câțiva evrei din târgul Ştefănești”1. Ca și în cazul unui alt dosar privitor la 
„țigăncile Hătmăniei” – care ne-a atras atenția cu puțină vreme în urmă2 –, curiozitatea 
ne-a împins să ne aruncăm ochii și asupra acestuia, rezultatele fiind interesante. 
Descrierea principală a întâmplării s-a păstrat la dosar într-o copie, purtând titlul: 
Mărturii ci dăm noi cei mai de gios iscăliții asupra pricinii de zurba ci au avut jâdovii 
cu comisari din Ştefănești, Theodosă Bosăi și cu oșteni, semnată de mai multe persoane. 
Mărturia plasează evenimentele în noaptea dintre 21 și 22 septembrie, „pe la 4 ceasuri”, 
cu ocazia cartului făcut de comisarul Bosie, împreună cu un „udru-ofițer” [subofițer] și 

1. Isprăvnicia ținutului Iaşi, 1828-1860. Inventar arhivistic, întocmit de Virgil Apostolescu, Ema Apostolescu, București, 
1984, p. 83, nr. 392.

2.  Fructificat în studiul: Laurențiu Rădvan, „Arestuitele țigănci” de la Iaşi şi implicațiile colective ale unui furt la drumul 
mare din 1830, în “Analele Ştiințifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (serie nouă), Istorie”, LXI (2015), 
p. 229-247.
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zece soldați din strajă. Trecând pe lângă sinagogă, aceștial-ar fi remarcat înăuntru pe un 
anume Ilie Hanganu „creștin”, care se ocupa de lumânări, precizându-se „ca cum ar fi 
un ponomari la o sfântă biserică creștiniască”. „Văzând lucru nelegiuit”, comisarul l-a 
chemat afară, fiind luat de oștenii din strajă, care nu au apucat să se îndepărteze 30 de 
pași pentru că, din sinagogă, se povestește că ar fi ieșit furioși tot mai mulți evrei, ce i-au 
înconjurat pe soldați, ținta furiei lor fiind totuși comisarul, făcut „calic și tâlhar”. Aflat 
la ananghie, acesta a poruncit soldaților să se retragă, ceea ce mai tare i-a înfuriat pe 
oameni. Mulțimea adunată se pare că număra deja peste 300 de persoane, care au rupt 
pari din garduri și i-au atacat pe comisar și soldați, primul fugind după ce a primit două 
lovituri pe spate, subofițerul și o parte din soldați suferind mai tare. Trei puști au fost 
luate, una fiind stricată. Mai mult, oamenii i-ar fi cerut subofițerului să le dea un soldat 
pentru a supraveghea lumânările, un preot bătrân, Ştefan, fiind potrivit acestei mărturii, 
silit să meargă în sinagogă pentru acest scop3�

Un al doilea episod al evenimentelor – de această dată doar o altercație – s-ar fi consumat 
în după-amiaza zilei de vineri, 23 septembrie, când comisarul Theodosie Bosie se îndrepta 
dinspre casă „spre cafineoa ce avem aici”, ocazie cu care trei evrei, Iancu sticlar, Haim Poliț 
și Buium, l-ar fi înjurat în fel și chip, ba chiar l-ar fi amenințat „să-ș caute loc de groapă, 
că n-are chip de scăpari”. Nu a scăpat de vorbele grele nici celălalt comisar, polcovnicul 
Theodor Drăghici4. De altfel acesta din urmă se află printre semnatarii mărturiei, alături 
de doi clerici ortodocși, ieromonahii Ştefan și Vasile, și alți 15 martori, dintre care trei 
armeni, alți doi nominalizați explicit ca negustori, plus cafegiul Costache Chicuș. Toți 
acești martori par creștini după nume, fiind cu siguranță subiectivi, mai ales că vorbim 
de oameni implicați într-un fel sau altul în evenimente. Din păcate, dosarul nu conține și 
o mărturie a evreilor, pentru a vedea punctul lor de vedere cu privire la cele întâmplate.

Un raport al celor petrecute în micul târg, scris chiar de Bosie, comisarul implicat 
personal în această poveste, plecase la isprăvnicia ținutului Iași încă de pe 22 septembrie.
În plus față de ceea ce am prezentat deja aflăm aici câteva detalii, care țin de ora mai 
precisă, 3.30, un număr mai mare de soldați, 12, și de numele sub-ofițerului care îi 
conducea, Alexandru. Comisarul susține că prezența acelui creștin în havră era „lucru 
nelegiuit” și „dinpotriva legii creștinești”, motivând astfel intervenția sa5. Ulterior, pe 30 
septembrie, Teodosie Bosie se plângea din nou Isprăvniciei, susținând că se teme pentru 
viața sa. Se considera nedreptățit și pretindea că „eu, ca un creștin, am râvnă prin legi”6�

Pe lângă Isprăvnicie este înștiințată, după cum era și firesc, și conducerea Miliției 
Pământești. La 27 septembrie se numește o comisie, formată din reprezentanți ai fiecărei 
instituții abilitate să decidă în această chestiune: Costache Vartic, privighetor de ocol și 
rezident în Ştefănești – din partea isprăvniciei, respectiv Bran, comandantul roții a doua a 
Miliției – din partea armatei7. Ultimul anunță însă că va fi prezent cu întârziere la Ştefănești, 
fiind prins cu alte treburi8.„Gâlceava” – cum apare în surse – făcuse suficientă vâlvă, astfel 
că ajunge până la generalul maior rus Starov, care în cursul inspecției „străjii pământești” 
se oprește la Ştefănești, după cum aflăm dintr-un act ulterior, din 17 octombrie. Împreună 
cu ispravnicul ținutului, Iorgu Stavru, generalul cedează rugăminților evreilor de a primi 
iertare și ajunge la concluzia că este de preferat o împăcare a părților: „împăceluindu-să 

3. ANI, Isprăvnicia ținutului Iași, dos. nr. 392, f. 6.
4. Ibidem, f. 6v.
5. Ibidem, f. 9.
6. Ibidem, f. 4-4v.
7. Ibidem, f. 11-11v.
8. Ibidem, f. 15.
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pricina între amândoă părțile”. Comisarul iese cel mai șifonat, intervenția sa din noaptea cu 
pricina fiind considerată nepotrivită: „iar învinovățirea să socotești mai mult a comisariului 
Theodosie, care au îndemnat pe soldați de au întrat în școală”. Evreii își recunosc și ei 
greșeala, promit că „altădată nici va mai întâmpla o asămine faptă” și semnează în evreiește, 
în aceeași zi, un document separat,în care susțin că nu vor ridica nici o pretenție de la 
ofițerul Alexandru și ceilalți soldați9. Cu siguranță un dosar pe această temă s-a deschis și 
la Miliția Pământească, însă nu l-am identificat.

Aceste întâmplări ridică o serie de întrebări ce țin de atmosfera din micile târguri din 
Moldova, în contextul venirii și așezării aici a unui tot mai mare de evrei. În primul rând, 
cum explicăm atitudinea destul de dură a autorităților? Totul pleacă de la interdicția adresată 
evreilor de a angaja slujitori de origine creștină. Chiar dacă această prevedere nu figurează 
explicit în pravilele din secolul al XVII-lea (Carte românească de învățătură și Îndreptarea 
legii10) și nici măcar în codurile lui Callimachi sau Caragea, totuși ea era prezumată din 
interdicțiile de coabitare iudeo-creștine din aceleași pravile, chiar dacă acestea nu erau 
aplicate consecvent. În martie 1743, Constantin Mavrocordat includea în așezământul său 
o astfel de restricție11. În studiul dedicat evreilor din Moldova în perioada Regulamentului 
Organic, E. Schwarzfeld amintește acest subiect, care a făcut obiectul unor jalbe în epocă, 
unele motivate de rațiuni economice12� În 1843, breasla blănarilor din Botoșani se plângea 
de activitatea unor calfe creștine aflate în slujba unor meșteri evrei, fapt ce va determina 
introducerea unei interdicții în acest sens13�

Dar ce sărbătorea comunitatea evreiască în noaptea de 21 spre 22 septembrie a anului 
1832. Trebuie să fi fost o mare sărbătoare. Din fericire, în ziua de azi, prin intermediul 
mai facil al internetului avem acces la o sumedenie de instrumente de calcul al timpului, 
cu precizarea că majoritatea calculatoarelor online de azi oferă variante de calcul pentru 
calendarul gregorian, în timp ce în Moldova încă se folosea stilul vechi, iulian. Am identificat 
totuși unul adaptat la acesta, potrivit căruia în ziua de 22 septembrie (4 octombrie pe stil 
nou) avem ziua de 10 Tishri (anul 5593) din calendarul evreiesc, în care tradițional se 
sărbătorește Yom Kippur14. Vorbim de cea mai sfântă și mai însemnată zi din anul evreiesc, 
„ziua ispășirii”, o zi de post, care începe de la asfințitul soarelui în ajun. Prin urmare, se 
explică de ce evenimentele care ne-au atras atenția s-au petrecut în noaptea de 21 spre 22 
septembrie, celebrarea debutând, potrivit obiceiului, în ajun, adică pe 21.

Locul
Evenimentele au avut loc în Ştefănești, așezare ce făcea parte din categoria orașelor cu 

origine medievală târzie15. Asemenea altor târguri mai mici din Moldova, importanța sa 
a scăzut treptat, pe fondul diverselor războaie desfășurate în secolul al XVII-lea, dar mai 
ales în cel de-al XVIII-lea, care au adus cu ele distrugeri, jafuri, incendii și, implicit,fuga 

9.  Ibidem, f. 1-1v., 3.
10.  Doar prevederi privind mărturia evreilor la judecată (Carte românească de învățătură, ed. Andrei Rădulescu et 

al., București, Editura Academiei Române, 1961, p. 79; Îndreptarea legii, ed. Andrei Rădulescu et al., București, Editura 
Academiei Române, 1962, p. 86 și 329).

11. Vezi Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România, II, partea 1, ed. Mihai Spielmann, București, Federația 
Comunităților Evreiești din R.S. România, 1986, p. 162, nr. 198.

12. E. Schwarzfeld, Evreii din Moldova sub Reglementul Organic, în Evreii din România în texte istoriografice. Antologie, ed. 
de Lya Benjamin, București, Hasefer, 2002, p. 135-136.

13. Vezi Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România, III, partea 2,coord. Ladislau Gyemant și Lya Benjamin, 
București, Hasefer, 1999, nr. 311 și nr. 327.

14. Vezi https://www.timeanddate.com/calendar/?year=1832&country=34 [18.01.2018]; de asemenea, pentru calculul 
datelor, de folos este și https://www.hebcal.com, însă aplicat pe calendarul gregorian (este necesară scăderea a 12 zile).

15. Ridicat încă din a doua jumătate a secolului al XV-lea (Laurențiu Rădvan, Oraşele din Ţările Române în Evul Mediu, 
Iași, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, 2011, p. 402). 
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locuitorilor, situație din care multe așezări nu și-au revenit. Spre deosebire de Baia sau 
Cotnari, Ştefăneștii au păstrat un rudimentar caracter urban, cunoscând un moment de 
refacere, pe noi baze, după pacea de la Kuciuk-Kainargi. La câțiva ani după războiul 
ruso-turc încheiat în 1774, polonezul Kajetan Chrzanowski trecea prin Ştefănești, la care 
se referă ca la o așezare rurală, spunând însă că: „acest sat a fost cu totul distrus în timpul 
ultimului război, iar acum este refăcut în întregime”16. Reconstruirea așezării a căpătat 
de fapt o direcție nouă în anii ce au urmat, Ştefăneștii intrând astfel în rândul târgurilor 
pe care le considerăm de tip „nou”, asemenea altor localități de acest gen din Moldova, 
pe fondul transformărilor economice, sociale, dar și etnice ce au caracterizat toate orașele 
de la răsărit de Carpați. În condițiile unei slabei densități a orașelor în principat asistăm 
la un adevărat proces de urbanizare, favorizat de prevederile păcii din 1774, ce a permis 
treptata desprinderea economică a Principatelor de Imperiul Otoman. Din rațiuni fiscale, 
economice, dar și demografice, acest proces a fost încurajat de domnie, care l-a demarat, 
simbolic, prin înființarea Târgușorului Nicolina, de lângă Iași, cu câteva decenii mai 
înainte17. Nu întâmplător, noile așezări urbane au primit în limbajul epocii, inclusiv în 
cel administrativ, denumirea de „târgușoare”. Chiar și rușii au recunoscut noua realitate, 
într-o statistică efectuată de autoritățile de ocupație la începutul secolului al XIX-lea, 
Ştefăneștii fiind trecuți în rândul târgurilor nou formate (alături de Panciu, Sculeni, 
Săveni sau Podul Iloaiei) și purtând denumirea de mestechki (care s-ar traduce literal 
chiar prin „târgușoare”)18�

Perioada de început a noului târg Ştefănești în cadrul unui nou sistem administrativ, 
dat de trecerea la ținutul Iași, a coincis cu o serie de transformări. La moartea Ilincăi 
Palade, proprietara moșiei târgului, averea Ştefăneștilor a trecut,în martie 1814, în grija 
unei epitropii, care va prelua sarcina încheierii contractelor anuale cu negustorii locali, 
pentru ca, din 1819, arendaș să devină Ştefan Stârcea19. Această stare de provizorat nu 
a produs o schimbare în bine, la această situație adăugându-se, ca motiv, și situarea 
periferică a târgului, aflat din 1812 la graniță. Într-o prezentare din 1830, despre Ştefănești 
se spune că: „stare alișverișului acestui târgușor este proastă cu totul, pentru că satile 
fiind cu apropiere orașul Botoșanii și la o parte Eșii, adunările să fac puține, nefiind nici 
drum mari de trecire și mai vârtos creștinii, câț se află, au puțină marfă prin dugheni”20� 
Dorind să transmită posesorului moșiei Ştefănești reducerea arendei negustorilor din 
târg, marele logofăt Costache Conachi deplângea situația locului, fiind amenințat, în caz 
de nerezolvare a problemei, că va fi lăsat pustiu: „după starea ce au ajuns acel târgu acum 
s-ar cuveni a să mai scăde ceva, iar nu a se spori”21�

Raportându-ne la ținutul Iași, constatăm că Ştefăneștii se apropiau, sub raport economic 
și demografic, de unele din noile localități semiurbane, precum Sculenii sau Nicolina, 

16. Călători străini în Ţările Române, vol. X, partea I,îngrijit de Maria Holban, M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, 
Paul Cernovodeanu, București, Editura Academiei Române, 2000, p. 448.

17.  Laurențiu Rădvan,Primul târguşor din Moldova: Târguşorul Nicolina, în Oraşe vechi, oraşe noi în spațiul românesc. So-
cietate, economie şi civilizație urbană în prag de modernitate (sec. XVI-jumătatea sec. XIX), volum editat de Laurențiu Rădvan, 
Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 131-136.

18. Arhivele Naționale Istorice Centrale, Colecția Microfilme U.R.S.S, fond 438, opis nr. 535, c. 200-201. Mestechki= lo-
calități urbane specifice spațiului polono-rus în secolele XVIII-XIX, cu rol de piață de schimb, locuite în special de evrei, 
ce beneficiau de privilegiile acordate orașelor deși aveau fizionomia unor așezări rurale (Yohanan Petrovsky-Shtern, 
The GoldenAgeShtetl. A New History of Jewish Life in East Europe, Princeton University Press, 2014, p. 13).

19.  Gh. Pungă, Un catastih de venituri şi cheltuieli al târgului Ștefăneşti (1793-1819), în „Ioan Neculce” (serie nouă), 
VIII-IX, 2002-2003, p. 216.

20.  Pasajul „câț(i) se află au puțină marfă prin dugheni” este șters cu o linie (ANI, Isprăvnicia ținutului Iași,  
dos.nr. 224, f. 15v.).

21. Documente privitoare la istoria economică a României. Oraşe şi târguri, 1776-1861, seria A, Moldova, II, ed. Gh. Ungureanu 
et al., București, D.G.A.S., 1960, nr. 96, p. 152.
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apărute în preajma capitalei Moldovei. De altfel, în multe din documentele Isprăvniciei 
ținutului Iași cele trei târgușoare sunt trecute în aceeași categorie din punct de vedere fiscal22� 
În cazul Ştefăneștilor, diferența era dată de suprafață, aspect edilitar și o mai mare diversitate 
etnică. Din punct de vedere edilitar, în prima parte a secolului al XIX-lea, se observă creșterea 
numărului crâșmelor și dughenelor, prezența unui han23,a unui feredeu, o poștă și două 
biserici, alături de casele boierești și locuințele mai mult sau mai puțin modeste ale 
locuitorilor de rând, construite din lemn sau pământ, chiar și bordeie. Spre deosebire de 
alte târgușoare, la Ştefănești fusese introdus iluminatul public24� 

În schimb, un alt aspect apropia Ştefăneștii de noile târguri apărute în Moldova în prima 
parte a secolului al XIX-lea, cel etnic, dat de sporirea semnificativă a numărului evreilor 
în toate aceste așezări. Până în epoca modernă nu beneficiem de informații statistice cu 
privire la evreii stabiliți în Ştefănești. Atragerea acestora în Moldova s-a datorat interesului 
domnilor, dornici să crească numărul contribuabililor, dar și al proprietarilor de moșii, care 
au văzut un bun potențial economic în activitățile variate, în special comerciale, pe care 
evreii le desfășurau25. În plus, prin atragerea de oameni, proprietarii târgului urmăreau o 
revitalizare a așezării, afectată de evenimentele din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. 
Numărul evreilor a oscilat, fiind influențat de diferitele mutații demografice din acea 
vreme. În 1798, în Ştefănești existau câteva zeci de dughene aparținând evreilor26, pentru 
ca la 1803 să fie atestate 136 de familii, un număr destul de mare, care sugerează stabilirea 
lor aici de mai mulți ani27. Datele statistice devin mai consistente în catagrafia din 1820, în 
care avem înregistrați 70 de evrei hrisovoliți28, pentru ca în următoarea catagrafie, cea din 
1828, să găsim informații mai precise despre numele și ocupațiile evreilor, cât și privitor 
la împărțirea acestora în trei stări: 17 evrei de starea a I-a, dintre care 15 sunt raiele și 
doi supuși străini (unul austriac și unul britanic), 21 de starea a II-a și 53 de starea a 
III-a; se adăugau nouă văduve29. Este evident faptul că, dintre evrei, cei mai mulți au fost 
trecuți la starea a III-a, situație lor economică fiind modestă. Anul următor, în statistica 
populației orașelor și târgurilor pe 1829, sunt notate la Ştefănești 78 de familii evreiești30� 
În fine, trei ani mai târziu, într-o statistică privitoare la numărul populației din orașele 
și târgurile Moldovei pentru 1832, publicată de Ecaterina Negruți, ne sunt oferite date și 
mai precise privitoare la familii și la slugile lor din Ştefănești: 58 de evrei și 56 de evreice, 
65 de feciori și 46 fete, alături de șapte slugi și două slujnice”31. Prin urmare, în 1832, anul 
evenimentelor care ne-au atras atenția, în Ştefănești se afla un număr de cca 225 de evrei, 

22.  A se vedea: ANI, Isprăvnicia ținutului Iași, dos.nr. 224, f. 15v; dos.nr. 203, f. 3.
23.  La hanul din Ştefănești poposeau negustori ce veneau din Camenița sau Hotin (Gh. Pungă, Contribuții documen-

tare privind evoluția târgului Ștefăneşti (sec. XV-XVII), în AIIAX, XV (1978), p. 287)
24. La 1820, sunt atestați ca fanaragii Toma și Ion care, cel mai probabil, asigurau iluminatul cu ajutorul lumânărilor 

(Catagrafiile Visteriei Moldovei (1820-1845), vol. II,Ținutul Iaşi, partea 1 (1820), editat de Marius Adumitroaiei, Mircea 
Ciubotaru si Silviu Văcaru, Iași, Casa Editorială Demiurg Plus, 2013, p. 23).

25.  Dumitru Ivănescu, Populația evreiască din oraşele și târgurile Moldovei între 1774-1859, în Dumitru Vitcu, Dumitru 
Ivănescu, Cătălin Turliuc, Modernizare şi construcție națională în România, Iași, Editura Junimea, 2002, p. 57

26. Gh. Pungă, Noi informații privind comunitatea evreilor din târgul Ștefăneşti, în „Studia et Acta HistoriaeIudaeo-
rumRomaniae”, III, București, Hasefer, 1998, p. 112. 

27. Ibidem; Corneliu Istrati, Condica Visteriei Moldovei la 1803, Iași, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, 2010, p. 266.
28. Aici găsim trecuţi, fără menţionarea vreunui nume, 70 de evrei hrisovoliţi, ce își aveau „hrana lor cu câmpu, meșteșugu 

și chirii” (Catagrafiile Visteriei Moldovei(1820-1845). Ţinutul Iaşi, p. 25).
29. Vezi în Izvoare statistice privind mutațiile demografice la est de Carpați în secolele XIX-XX, ediție de Cătălin Turliuc, 

Mihai Ştefan-Ceaușu, Dumitru Vitcu, Iași,Editura Junimea, 2011, p. 55.
30. Catagrafia Fiscală a Moldovei din anul 1831, editat de Corneliu Istrati, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan 

Cuza”, 2009, p. 61.
31.  A se vedea anexa nr. 6 din Ecaterina Negruți, Structura demograficăa oraşelor şi târgurilor din Moldova (1800-1859), 

Iaşi, Fundaţia Academică „ A. D. Xenopol” Iaşi, 1997�
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în creștere față de numărul celor înregistrați în statisticile anterioare. Dintr-o statistică 
ulterioară, realizată cinci ani mai târziu, aflăm că mulți dintre evrei erau veniți din afara 
Moldovei: aproape o treime din cei 69 de capi de familie recenzați atunci erau sosiți aici 
din Prusia, Austria, Polonia, de dincolo de Prut, unul chiar din Franța32�

Dar din ce trăiau și cu ce se ocupau evreii din Ştefănești? Mulți trăiau din mici meșteșuguri, 
activând ca olari, ciubotari, croitori33 sau cojocari34. Din secolul al XVIII-lea se constată o 
intensificare a producerii de alcool în Moldova. Crește numărul velnițelor, atât pe moșii, 
cât și în târguri. Ca materie primă erau folosite grânele, iar creșterea producției acestora 
după 1774 a avut, printre altele, drept consecință și intensificarea producției de alcool35� 
Evreii sosiți în Moldova erau familiarizați cu aceste practici (producție și vânzare) încă din 
teritoriile de origine36. Chiar și domnia i-a încurajat, pentru a spori mult necesarele venituri 
ce intrau în visteria țării. Alexandru Moruzi, în mai 1804, îi oprea pe evrei de la arendarea 
de moșii, însă nu și de la „orânda băuturei”37. Date mai precise în privința evreilor care se 
ocupau cu vânzarea de alcool avem după 1830, când se realizează o serie de înregistrări 
fiscale, care notau ocupația fiecărui negustor38. La Ştefănești, printre evreii care practicau în 
1831comerțul cu alcool îi găsim pe: Haim – fiul lui Şmil, Haim –fiul lui Avram, Ițic – fiul lui 
Marin, Ițic – fiul lui Iosip, Herșcu Leibovici, Solomon – fiul lui Leiba și Leiba – ginerele lui 
Şepșa, toți din starea a III-a39�

Această activitate a provocat și neînțelegeri, mai ales în privința arendei rachiului, 
între posesorul moșiei Ştefănești, Todorachi Grecinschi, și negustorii evrei. Grecinschi 
dorea să sporească prețul arendei de la 5000 la 7000 lei40, intenție urmată de o sumedenie 
de plângeri ale evreilor, în mai 1832, marele logofăt C. Conachi sfătuindu-l pe arendaș 
să scadă din pretențiile sale41. Conflictul s-a încheiat în același an printr-o decizie a 
Judecătoriei ținutului Iași, care a stabilit, la 24 noiembrie 1832,o sumă de 6000 lei pentru 
arenda rachiului, negustorii urmând „să fie slobozi în vânzarea rachiului, fără supărare 
mai mult dinspre dumnealui posăsorul”42�

Majoritatea caselor cu dughene evreiești se aflau la strada principală (la „Uliță” – Ulița 
Mare), care traversa așezarea de la nord la sud43. Făcute din pământ și lemn, de dimensiuni 
mici, unele case aveau curte cu grajduri, hambare și bucătării44. Acest aspect al Ştefăneștilor 
apropia târgul de mahalalele din orașele mari, cum sunt Iașii, unde locuirea de la periferie 
nu era deloc densă, având un caracter semi-rural45. Modul neorganizat în care aceste case 
și dughene erau construite favoriza în orice moment declanșarea unor incendii, așa cum 
multe au fost prin orașele și târgurile din Moldova acelei vremi46. Tot la Ulița Mare se 

32. Gh. Pungă, op. cit., p. 113.
33.  Vezi statisticile ce fac referire la croitorii din târgul Ştefănești în: ANI, Isprăvnicia Ţinutului Iași, dos. nr 593, f.8v.
34. Gh. Pungă, op. cit., p. 113.
35.  Alexandru I. Gonța, Începutul industriei alcoolului în Moldova feudală, în AIIAX, VIII, 1971, p. 145.
36.  Nicolae Iorga, Istoria evreilor în țerile noastre, extras din AARMSI, seria II, tom. XXXVI, București, 1913, p. 182. 
37. Manualul Administrativ al Principatului Moldovei, tom I, 1855, p. 525.
38.  I. C. Filitti, Principatele Române de la 1828 la 1834. Ocupația rusească şi Regulamentul Organic,București, 1934, p. 203.
39.  ANI, Isprăvnicia Ţinutului Iași, dos. nr 339, f. 18v.
40.  Gh. Pungă, Noi contribuții privind istoria târgului Ștefăneşti (sec. XVIII-mijlocul sec. XIX), în AIIAI, XVII, 1980, p. 336.
41. Documente privitoare la istoria economică a României, nr. 96, p. 152.
42.  ANI, Documente, 829/4, f. 1.
43.  O astfel de uliță, cu un traseu drept, se găsea și în Târgușorul Nicolina (Laurențiu Rădvan, op. cit., p. 133).
44.  Gh. Pungă, op. cit., p. 340.
45.  Laurențiu Rădvan, op. cit., p. 135.
46. Numeroase orașe și târguri s-au confruntat cu incendii în prima jumătate a secolului al XIX-lea, violența unora 

distrugând parțial fondul locativ din respectivele așezări (Silviu Văcaru, Noi informații cu privire la dezvoltarea urbanistică 
a oraşelor şi târgurilordin Moldova la jumătatea secolului al XIX-lea, în Oraşe vechi, oraşe noi în spațiul românesc, loc. cit., p. 337).
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găseau și sinagogile și școala evreiască47, unde activau rabinii Sulim și Meirzet, alături de 
omul de serviciu, Moș ceauș, toți menționați printre evreii hrisovoliți, la 182048�

O privire mai atentă trebuie aruncată asupra autorităților locale. Înainte de 
Regulamentul Organic, în Ştefănești se afla – la fel ca în alte târguri moldovene – un 
căpitan de târg, rânduit de hătmănie49. Catagrafia din 1820 îl pomenește în funcția de 
căpitan la Ştefănești pe un anume Sava50, căruia i se alăturau câțiva slujbași numiți de 
proprietar, ale cărui interese le apărau. După 1830, locul căpitanului este luat de unul sau 
doi comisari, cu toate că – din inerție – aceștia apar uneori numiți în surse tot căpitani51� 
Comisarului îi reveneau sarcini importante de rezolvat, printre care cercetarea pricinilor 
minore dintre locuitorii târgului, prevenirea unor epidemii52 sau asigurarea pazei 
împotriva furturilor. În această ultimă privință, unele umbre apasă imaginea comisarilor 
implicați în evenimentele din septembrie 1832. Cu mai bine de o lună în urmă, pe 10 
august, Anghel Baron căpitan cumpărase câteva mărfuri în Ştefănești (printre care și 
tutun turcesc), după care ar fi fost jefuit de bunuri și de cai. Bănuielile s-au îndreptat 
spre un anume Manolache Lungu care, împreună cu complicii săi, este prins de comisarii 
Teodor Drăghici și Teodosie Bosie, „ce-i zic și Vameș”. Deși hoții au fost puși sub pază 
la comisari „prin chipurile ci au mijlocit dumnealor, luându rușsfituri s-au făcut că i-au 
scăpat, după ce l-au ținut 3 zile”. Baron înaintează jalbă autorităților de la Iași, să se 
cerceteze „că de când sînt rânduiți acești comisari și privighetoriul di acum, necontenit să 
urmiază prădăciuni, trecând totdeauna de piste Prut feliuri de oamini”53. Din aceeași zi, 
datează plângerea altui om din Ştefănești, Dimitrache Hriste, căruia în aceeași perioadă 
i se prădase casa, furându-i-se o ladă cu argintării, giuvaieuri, straie și ciubote nemțești, 
în valoare de 300 de galbeni, fiind și alții jefuiți în târgușor. Povestea se repetă, hoții sunt 
prinși și făcuți scăpați de aceiași comisari54. Pe 16 august, Departamentul Dinlăuntru scria 
Isprăvniciei de Iași, nemulțumit că ispravnicul „au cutezat a rândui comisari fără știria 
departamentului și fără a fi de competențiia ei și mai ales așa fel de oameni de nimic”55�

Prin urmare, asupra comisarilor existau unele bănuieli de comportament nepotrivit, 
cele două jalbe amintite sugerând că în târg nemulțumirile se acumulau, acestea 
răbufnind în sânul comunității evreiești în noaptea în care se sărbătorea Yom Kippur. 
Ulterior, comisarii vor fi schimbați, dar situația nu s-a schimbat în bine. Dintr-o adresă a 
Isprăvniciei ținutului Iași, din 8 februarie 1834, către noul comisar de Ştefănești, Costachi 
Vartic, reiese că „din jăluirile boierilor și negustorilor jidovi și creștini din acest târgușor 
Ştefănești li se pricinuiește prădăciune”, acesta din urmă fiind acuzat de „mare molăciune”. 
Supărarea ispravnicului era cu atât mai mare cu cât comisarul fusese însărcinat cu aceste 
îndatoriri cu un an înainte, iar acesta nu făcuse nimic notabil56. În ianuarie 1835, îl găsim 
pe „dumnealui stolnicul Neculae Chedru”, rânduit comisar al târgului Ştefănești57�

47.  Gh. Pungă, Noi informații privind comunitatea evreilor, p. 112.
48.  Ioan Caproșu, Gh. Pungă, Două catagrafii ale evreilor din târgul Ștefăneşti, în „Studia et Acta HistoriaeIudaeo-

rumRomaniae”, II, București, Editura Hasefer, 1997, p. 114.
49.  Vezi și Gh. Pungă, Noi contribuții privind istoria târgului Ștefăneşti, p. 339.
50. Catagrafiile Visteriei Moldovei (1820-1845). Ţinutul Iaşi, p. 25.
51. Laurențiu Rădvan, op. cit., p.161-162.
52. Serdarul Ştefan Stârcea, vechilul moșiei, cerea la un moment dat comisarului „să fie cu priveghere mari pentru 

paza ciumii, întărind străjile împregiurul târgului” (Gh. Pungă, op. cit., p. 339).
53.  ANI, Isprăvnicia Ţinutului Iași, dos. nr. 416/1832, f. 3
54. Ibidem, dos. nr. 416/1832, 4-4v.
55. Ibidem, f. 1.
56. Ibidem,dos. nr. 1231, f. 1.
57. Ibidem, dos. nr. 1556, f. 2.
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Aceste informații ne permit să ajungem la concluzia că la baza nemulțumirilor 
comunității evreiești din Ştefănești a stat comportamentul abuziv al comisarilor din târg. 
De altfel, în perioada regulamentară, domnia era adesea nemulțumită de activitatea 
acestor comisari, Mihail Sturza însuși plângându-se de incompetența funcționarilor din 
târguri58. S-au înregistrat numeroase cazuri de neînțelegeri între administrație și negustorii 
din târguri, cei din urmă fiind nemulțumiți de persecuțiile și atacurile nejustificate ale 
comisarilor59. O altă acuzație care li se aducea comisarilor era lipsa măsurilor împotriva 
speculanților, precum cei care treceau din târgușoare în Iași, vânzând produse la suprapreț, 
„fără să fie opriți la rohatce sau neîngăduiți de acei sub nume de comisari ai Isprăvniciei, 
ca unii ce se mituiesc cu bani și tot felul de producte și lucruri, de către precupeți”60� 
Documentele evidențiază conflicte între târgoveți și comisari și în alte târgușoare din 
ținutul Iași, precum la Lespezi61, Târgușorul de peste apa Nicolinei62 și Podul Iloaiei63�  
De cele mai multe ori, pedepsele pentru abuzurile făcute de comisari se rezumau la 
simple despăgubiri către victime sau la amenzi64. Un posibil motiv al acestor excese ține 
de faptul că remunerația comisarilor era derizorie (lefuri hotărâte de Vistierie, cuprinse 
între 100 și 150 lei), în unele cazuri lipsind cu totul65, beneficiind totuși de scutire de dări66�

Personaje implicate
Din păcate, cel mai puțin știm despre principalul personaj, comisarul Teodosie Bosie. 

El apare și cu funcția de sameș la Ştefănești67, în virtutea căreia încasa taxele din târg. 
După nume, trebuie să fi aparținut familiei Bosie, însă nu am putut încă stabili o legătură 
cu mult mai cunoscutul Ştefan Bosie, ctitorul bisericii Sf. Spiridon din Iași, cu familia 
Bosie din zona Fălciului sau Bosie din Basarabia68. Celălalt comisar, polcovnicul Theodor 
Drăghici, provenea dintr-o familie mai mică, probabil dintr-una din cele patru neamuri 
Drăghici, despre care scrie Constantin Sion în cunoscuta sa arhondologie69. În catagrafia 
din 1820, îl aflăm tot ca polcovnic, șezător în satul Stâncești și socotit „omul vornicului 
Alecu Calimah”70�

Ispravnicul Iorgu Stavru apare și ca Iorgu Stavăr, derivat de Sion din grecul Stavăr, venit 
la 1782 cu Alex. Mavrocordat în Moldova, unde a devenit sluger și ispravnic. Acesta ar fi 
avut doi fii: Mihalachi și Iorgu. Cel din urmă, care ne interesează, a devenit medelnicer la 
1813, slujind cu fratele său în vistierie până la 1820. După 1821 a fost ispravnic de Iași în 
mai multe rânduri, din 1823 ban, apoi la 1840 agă, pe când era tot ispravnic. Despre el Sion 
spune: „omul acesta au fost vrednicși cinstit; din toată isprăvnicia ce-au avut, au murit 
sărac și l-au îngropat cu milostenii; n-au fost însurat, decât cu o țiitoare au făcut un băiet 

58.  Adrian Macovei, Organizarea administrativ-teritorială a Moldovei între 1832 şi 1862(III), în AIIAI, XXI, 1984, p. 205.
59.  Laurențiu Rădvan, op. cit., p. 161.
60. Documente privitoare la istoria economică a României, nr. 265, p. 394.
61. Ibidem, nr. 163, p. 256.
62.  ANI, Isprăvnicia ținutului Iași, dos. nr. 3726, f. 1 r.-4 v.
63. Documente privitoare la istoria economică a României, nr. 195, p. 290.
64.  Mihail Galan, Organizarea justiției moldovene în timpul ocupații ruseşti din anii 1828-1834, în „Întregiri. Buletinul 

Institutului de Istoria Vechiului Drept Românesc”, ed. Nicolae Iorga, Iași, 1938, p. 150.
65.  Precum în târgușoarele de lângă Iași (ANI, Secretariatul de Stat, dos. nr. 1970/1855, f. 2 r.).
66. Ecaterina Negruți-Munteanu, Reforma sistemului de recrutare a breslelor de slujitori în vremea lui Ioan Sandu Sturza 

Voievod, în AIIAX, 1964, p. 130.
67.  ANI, Isprăvnicia ținutului Iași, dos. nr. 392, f. 4.
68.  Constantin Sion, Arhondologia Moldovei� Amintiri şi note contimporane, ed. Ştefan S. Gorovei et al., București, Edi-

tura Minerva, 1973, p. 24.
69. Ibidem, p. 68-71.
70. Catagrafiile Visteriei Moldovei (1820-1845), vol. VII, Ținutul Botoşani, partea 1 (1820), editat de Mircea Ciubotaru, 

Sorin Grigoruță si Silviu Văcaru, Iași, Casa Editorială Demiurg Plus, 2014, p. 263.
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Costachi și l-au făcut Mihai vodă clucer sau sluger, că l-au slujit în canțileria direcției sale”71�
Bran, comandantul roții a doua a Miliției, este Iancu Bran căpitanul, care mai apare în 

dosarele Isprăvniciei Iași. La Sion, se spune că familia sa era originară din ținutul Putnei, 
cu un sluger Bran ridicat la boierie în vremea lui Alex. Moruzi. Dintre fiii săi, Iancu, cel 
mai mic, a intrat în Milița pământeană și a ajuns maior72�

În cazul generalului Simeon Nichitici Starov, merită să menționăm un amănunt din 
biografia sa. Pe când se afla cantonat la Chișinău în 1822, cu regimentul 33 Jäger pe care 
îl conducea, acesta l-a provocat la un bal pe Pușchin la duel. Un ofițer din subordinea 
lui Starov comandase un cadril, însă poetul a plusat cu bani și a cerut și obținut de la 
orchestră o mazurcă. Starov, pe atunci locotenent-colonel, ar fi sărit pentru a apăra 
onoarea ofițerului său. Deși cu 19 de ani mai în vârstă decât Pușchin și fiind un cunoscut 
duelist, Starov nu a fost refuzat (Pușchin era la al treilea său duel). Pe 6 ianuarie 1822, 
cei doi s-au confruntat pe un aprig viscol, ratând primele două serii de trageri. În acest 
context, Starov a fost convins să se împace cu marele poet, complimentându-l cu vorbele: 
„ești la fel de bun când stai în bătaia gloanțelor precum scrii”73�

În fine, la nivelul personajelor locale, pe Ilie Hanganul, cel de la care a plecat conflictul 
dintre evrei și comisar, îl întâlnim și „Izvod de tot numărul locuitorilor creștini și a evreilor 
ce să află în târgul Ştefănești”,din anul 1828, unde face parte din categoria birnicilor de 
starea a II-a74. Cafegiul Costache Chicuș apare într-o statistică din 1832, fiind trecut ca 
negustor creștin de starea a III-a75. Iancu sticlar, cel care l-a înjurat pe comisar, apare în 
statistica din 1828 ca negustor de starea a II-a76�

Din alte surse din epocă, știm că evenimente precum cele de la Ştefănești nu erau 
singulare. Concurența în creștere cu negustorii și meșterii evrei îi nemulțumea pe cei 
creștini, la fel cum evreii erau deranjați de abuzurile autorităților, cel mai adesea corupte și 
ineficiente. Episodul amintit se adaugă astfel micilor tensiuni care frământau comunitățile 
locale, care uneori căpătau trăsături violente.

Ulterior, evreii din Ştefănești și-au adus o contribuție importantă la comunitatea iudaică 
din Moldova și din România. Numărul evreilor din micul târg de pe malul Prutului a 
crescut, în 1859 fiind deja înregistrați aproape 1500 de persoane, pentru ca la 1899 aici să 
fie puțin sub 2400 de evrei. Declarați adepți ai lui Israel Baal Şem Tov, rabinii de aici au 
întemeiat cunoscuta Curte rabinică din Ştefănești, centru hasidic care și-a avut un sediu 
reprezentativ la Iași, loc atrăgător de numeroși pelerini77�

71. Constantin Sion, op. cit., p. 255.
72. Ibidem, p. 28.
73. Ю. M. Лотман, Быт и традициирусскогодворянства (XVIII-начало XIX века), Санкт-Петербург, «Искусство — 

СПБ», 1994, p. 166 [http://ninaus.ru/data/files/irl/lotman.pdf, 22.01.2018].
https://www.kp.md/daily/26534.4/3551293/ and http://nemceva.kolomna-gimn8.edumsko.ru/uploads/8000/28102/

persona/folders/Besedy_o_russkoj_kul_ture_Lotman.pdf
74.  ANI, Colecția Litere, T/9,f. 93.
75.  ANI, Isprăvnicia ținutului Iași, dos. nr. 224, f. 6. 
76.  ANI, Colecția Litere, T/9, f. 96 r.
77. Ion Mitican, Evreii din Târgu Cucului de altădată. Câteva aduceri aminte, Iași, Tehnopress, 2007, p. 207.
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Anexe
1. 23 septembrie 1832
[f. 6r.] Copii întocma de pi ce adivarată

Mărturii ci dăm noi cei mai gios iscăliții asupra pricinii de zurba ci au avut jâdovii cu 
comisari din Ştefănești, Theodosă Bosăi și cu oșteni, atât întâi noapte și al doile vineri pe 
lângă școla (?), zî la 21 și la 23 a lunii lui săpt(em)v(rie).

Acum la 21 a curgătoarei lu(n)i săpt(em)v(rie) noapte, pe la 4 ceasuri, mercuri spre 
gioi, mergâ(n)d D. comisariul Bosăi dimpreun cu udru ofițeri și cu zăcii soldaț cu straja. 
Şi trecând pe lângă havra jâdovască, au văzut pe un Ilii Hanganu creștin în lăuntru havrii 
aprizâ(n)d și tăind mucurili la lumânărili jidovești și pretăzind ca cum ar fi un ponomari la 
o sfântă bisărică creștiniască. Şi neputând suferi straja, văzând lucru nelegiuit, l-au chemat 
afară d(umnealui) comisari pe numitul Hangan și l-au luoat străjerii și dipărtându-să ca 
di trizăci pași de havră, au început a iurdisî78 jâdovi din havră afară și au încungiurat 
straja începând a sudui pe comisari de legi și făcându-l calic și talhari, zâcându-i că ari 
noroc di oșteni, căci de n-ar fi ei l-ar faci în patru mii de bucăț.

Cari cuvinti era tari di crezut că tocma așa s-ar fi întâmplat precum să vedi pornire 
lor. Şi zâcând d(umnealui) comisariul să să tragă straja înnapoi, să margă, și au început a 
să tragi. Iar jădovii dacă au văzut că fug străjării, mai tari s-au întărit, luând pari di prin 
garduri și înbulzând peste trii suti trei suti79 de jădovi asupra străjărilor bătându-i atât 
pe străjări, cât și pe comisariul, i-au dat doîo lovitori de pari piste spati și îngrozându-să 
comisariul au fugit și rămâind udruofițeri și cu soldații, dintre cari trei soldaț, apucându-i 
jădovii la mijloc și bătându-i foarte rău luându-li și puștili de la dânșii: 3 pușci și la o 
pușcă străcându-i și stratul, cari oștenii abe au scăpat cu zâlii. Şi cerând de la udruofițer 
să le dei soldat pentru privegheri lumânărilor în havră, cum și pre un preut bătrân Stefan 
sălindu-l și suduindu-l ca să margă el să li fii de priveghire [f. 6v.] asupra lumânărilor 
în havră. Şi multi cuvinti ocărâtoari zâcând asupra creștinilor căutând în toati părțili pe 
comisariul și pe udruofițări ca să-i ucigă. Aceste am văzut și am auzând și mărturisâm în 
frica lui Dumnezău că întocma s-au întâmplat atunce noapte. 

Şi mai facem arătari prin această mărturii ci de-al doile întâmplari, vineri pe lângă amiază 
la 23 a următoarei lui săpt(emvrie) dum(nea)lui comisariul Theodosă Bosăi viind de acasă la 
uliță și mergâ(n)d spre cafineoa ci avem aici, au început a strâga cățva jâdovi de la o dughiană 
ci era ei adunaț ca să margă acolo. Şi numitul comisari n-au vroit ca să margă temându-să 
ca să nu-l ucigă, și au mers spre cafine. Iar trei dintre jâdovi s-au luoat după d. suduindu-l 
foarte urât, zâcându-i că de acum înnainte să-ș caute loc de groapă că n-are chip di scăpari, 
cu sudălmi de legi, de mamă, făcându-l câine, porc, calicși talhari. Iar numitul comisari n-au 
răspuns nemică, decât au fugit și rămâind du(nea)lui po(l)covnic Theodor Drăghici, tovarășul 
comisariului li-au zâs să conteniască cu acest feliu de ocări atingătoari de cinste. Şi în 
sfârșit l-au suduit și pe d(umnealui) aceștii, anume Iancu steclaru, Haimu Poliț și Buium 
jădovi. Cari noi prin aceasta mărturisâm în frica lui Dumnăzău că așa s-au întâmplat și 
vom răspundi ori undi vom fi întrebaț. 

Şi spre încredințari am iscălit însuș cu mâinili noastri.
1832, săpt(em)v(rie) 23

78. Cu sens de a se repezi.
79.  Se repetă în text
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ero(monah) Ştefan duhovnic
Ştefan Bobulescu
erei Vasâliot Sfeti Gheorghi
Gheorghii Macotă
Neculai Gheorghiu
Dumitrachi Dediu
Dumitrachi Anastasă
Gheorghi sân Nicăi
Marturi întâmplării piste (?) de noapte săp(temv)r(ie) 21:
cupți Gavril Pricop
Theodor Drăghici
cupți Ion Blaj
Crăste, sân Sava, armanu
Garabet armanu
Ştefan armanu
Ghiorghii a Floci
Gheorghii Mihăncescu
Enuții a Savii
Costachi Chicuș, cafigiu
Pentru întâmplări de la 23 săpt(em)v(rie)

2. 16 octombrie 1832
[F. 1r.] Comandiriul roții 2 a străjii pământești
No. 43 
1832 oct(om)vrie 16
[în stanga:] Târgușoru Fălticenii
Să i si răspundă că viindu și ecselențiia sa D. gheneral Starovu aice la Ştefănești și 

intrându în cercetare împreună cu mine, banul Stavru, în pricina gălcevii urmate între 
străjării pământești și între jidovi la școală și împăceluindu-si pricina între amândoă 
părțili. Mijlocindu evreii cu rugăminte să li si facă ertare greșălii lor și s-au dat ascultare 
di cătră ecselențiia sa și s-au ertat, făgăduindu că altădată nici va mai întâmpla o asămine 
faptă. Iar învinovățirea si socotești mai multu a comisariului Theodosie, care au îndemnat 
pe soldați de au întrat în școală.

Stavru
            Oct(om)v(rie) 17

[în dreapta:] Cătră cinstitu D. boeriul banu Iorgu Stavru, ispra(vni)c țin(u)tul Eșii

După otnoșănie dumitali din 12 a aceștii luni, supt no. 3541, eu am așteptat până astăzi 
venire dum(i)tali aice în Ştefănești spre a faci slesfie80 în pricina urmată între jâdovii de 
aice cu cinurile degios și comisariul rânduit di un an pus, fiindu că vreme nu m-au ertat a 
zăbovi mai mult aice a te aștepta pe dum(nea)ta din pricină că mă grăbescu de a mergi în 
sus pe margine pentru gătare smotrului ce ari a faci el, enspectorul străjii pământești D. 
gheneral maior și cavaler Starov pe la toate posturile de pe margine unde să află așăzati 
cinurile oștinești din comanda mie încredințată. Eu am cinste ai aduci la știința dumitali 

80. Rusism, cu sensul de cercetare.
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împregiurările arătate care m-au (f. 1v.) sălit a mă porni astăzi și mă oprescu de a sta mai 
mult aice ca să intru în slesfie pomenită până la întoarcire me iarăș înnapoi care cred 
că nu poati urma mai în grabă, decât piste 15 sau mult 20 zile. Iar la întâmplari când 
dum(nea)ta vei socoti că această slesfie nu poate ave îngăduire până la întoarcire me, apoi 
vei binevoi a te adresarisî la locul de cuviință ca să însămnezi din ofițiu în locul meu.

Starșiizăidnii comandir Bran

3. 17 octombrie 1832
[F. 3r.]„Noi cii mai gios iscăliții în limba evreiască dăm această cvitanție la mâna 

undrofițăriului Alicsandru din roata al doile, că pentru pricina gâlcevii ce s-au urmat între 
noi și între milițiia pământească la școala jidoviască din pricina comisariului ot Ştefănești 
și după cercetarea ci s-au făcut, atât di cătră ecselecțiia sa dom(nul) gheneral maioru și 
cavaleriu Starovu și di cătră D. ispravnicu di Eș, banul Stavru, aflându-si amândoi în 
Ştefănești, am năzuit cu rugăciune atât cătră Ecselențiia sa, câtu și cătră dum(nealui) banul 
Stavru di s-au trecutu cu viderea greșala noastră. Şi de acum înnainte, toate pretențiile 
din partea noastră rămăn fără niciun temeiu. Şi orici jalobă si va arata din partea noastră 
întru aceasta pricină se va priimi ca o hărtie albă și neascultată. Şi pentru mai adivărată 
credinți ni-am iscălit evriești, asămine și din partea străjărilor pământești ce au fostu la 
gâlciavă”.

1832 oct(omvrie) 17
[semnături evreiești]
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În ultimul sfert al secolului trecut, teritoriul municipiului Iași a suferit transformări 
edilitar-urbanistice majore care, în mod inevitabil, au afectat integritatea patrimoniului 
arheologic al orașului. Rândurile care urmează își propun o scurtă trecere în revistă a 
activității depuse și, implicit, a principalelor rezultate obținute, în efortul de salvare a 
informațiilor istorice și de recuperare a pieselor arheologice tezaurizate în profunzimea 
solului ieșean. Au fost avute în vedere anume zonele în care urmau să fie ridicate noi 
construcții dar și traseele de montare/transformare a unor utilități urbane și – pe cât a fost 
cu putință – orice alt tip de intervenție în adâncimea terenului (Plan 1)� 

În toate aceste intervenții – de amploare și cu durată diferite, de la caz la caz – am 
beneficiat de muncitori operanți salarizați, per total, în proporție de cca 5%. Restul 
muncii efective de săpare se datorează „muncii voluntare” asigurate prin intermediul 
organizațiilor de UTC din industria ieșeană, prin efectuarea ciclurilor de vară și de 
toamnă ale practicii în producție care reveneau studenților de la Facultatea de Istorie a 
Universității „Alexandru I. Cuza” din Iași (promoțiile 1979, 1980 și 1981) și – ocazional 
– de militari în termen.  Nu pot să trec cu vederea – ci dimpotrivă – îmi face o deosebită 
plăcere să-mi reamintesc de entuziasmul, interesul și devotamentul dovedit de membrii 
categoriilor de tineret care au participat la lucrări pe șantierele noastre de cercetare, în 
condiții nu tocmai corespuzătoare întotdeauna. Tuturor le mulțumesc. 

În aceiași măsură, este important să atragem atenția că toate vestigiile construcțiilor 
medievale identificate și cercetate cu prilejul intervențiilor noastre au fost înregistrate ca 
obiective ale Patrimoniului Cultural Național și înscrise ca atare în Lista Monumentelor 
Istorice din România.

Toate piesele arheologice recuperate în timpul lucrărilor de cercetare – întregi, 
întregibile sau fragmentare – au intrat în patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei.

Menționez în mod special aportul specialiștilor implicați în acea perioadă în activitatea 
Laboratorului Zonal de Restaurare care – pe toată durata șederii mele la Iași – ne-au fost 

1.  La 1 aprilie 1975, împreună cu Nicolae N. Pușcașu, am fost angajați la Complexul Muzeal Iași. Voica Maria 
Pușcașu la Muzeul de Istorie a Moldovei (unde am activat până în luna mai a anului 1992) și Nicolae N. Pușcașu 
la Oficiul județean Iași al Patrimoniului Cultural Național. Materialul de față se referă exclusiv la intervențiile de 
specialitate executate sub conducerea noastră pe teritoriul Municipiului Iași și în intervalul de timp specificat.  
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Plan 1.
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permanent alături. Cu eforturi deosebite, aceștia au restaurat o apreciabilă cantitate de 
piese arheologice de patrimoniu care au putut să fie expuse – fie în expoziția de bază a 
Muzeului de Istorie a Moldovei, fie în diferite expoziții temporare – într-un timp record, 
înscriindu-se astfel în  circuitul de vizionare muzeală și în circuitul științific.  

Trebuie să mai amintim și faptul că, tot în intervalul la care ne referim în acest material, 
s-au desfășurat o serie de intervenții în afara teritoriului municipiului, în cuprinsul 
județului Iași: continuarea săpăturilor de cercetare arheologică la mănăstirea Dobrovăț 
(1980-1981), salvarea mormântului datând din secolele III-IV de la Comarna, com. Osoi 
(iulie 1975); salvarea mormântului cu cistă de piatră de la Şcheia (15 aug. 1975); cercetări 
arheologice la ruinele bisericii „Sfânta Paraschiva” din com. Scânteia (1984); recuperarea 
tezaurului de peste 2000 de denari romani de la Mogoșești-Siret (mai 1978), recuperarea 
tezaurului de monede și bijuterii medievale de la Aroneanu (1981), recuperarea tezaurului 
scitic de la Pocreaca (descoperit în anul 1964, recuperat în anul 1978), etc. 

La fel, unele intervenții strict locale de supraveghere care au apărut mereu în amintitul 
interval de timp, nu constituie obiectul prezentării de față.

1. Supravegherea arheologică a săpăturilor operate pentru montarea magistralei 
canalului colector din Iași (1975-1976, Plan 1 pct.1)2. Traseul pe care s-a desfășurat 
săpătura - sub forma unui șanț continuu, cu deschiderea de cca 150-175 cm, - începea dela 
Podul Roș, mergea spre piața din fața Palatului Culturii, pe strada Anastasie Panu până 
spre amplasamentul clădirii Halelor Vechi și apoi spre strada Elena Doamna. În general 
acest traseu este suprapus astăzi de liniile de tramvai. A fost vorba efectiv numai de 
supravegherea procesului de săpare, în ritm total neadecvat unei cercetări arheologice, 
cu termene precise de excuție. Cu totul excepționale s-au dovedit a fi momentele în care 
ni s-au îngăduit intervenții mai delicate (răzuiri de profile, fotografieri, măsurători de 
specialitate) în locurile unde se interceptau urme de locuințe medievale sau elemente 
ținând de marea așezare neolotică de tip Cucuteni B prezentă în toată acea zonă. 

Au fost recuperate materiale arheologice diverse, în general scoase din contextul lor 
stratigrafic din păcate: fragmente ceramice de vase, cahle, lulele, fragmente sau piese 
metalice și unelte (fig. 1 a, b, c) . De asemenea, au fost recoltate 42  monede, dintre care 
10 ilizibile, 21 datând din secolele XVIII-XIX, dar restul datând din intervalul 1514-1650. 

2.  Referiri la unele dintre descoperirile făcute în timpul execuției acestor săpături de salvare în Nicolae N. Pușcașu, 
Voica Maria Pușcașu ”Mărturii de civilizație şi urbanizare medievală descoperite în vatra istorică a Iaşilor ”, RMM/MIA, nr. 
2/1983 p. 30 și urm.

Figura 1 – Cahlă (a.), fragment vas Cucuteni B (b.) şi lulea (c.) recuperate în timpul 
lucrărilor de salvare efectuate pe traseul magistralei canalului colector din Iaşi.
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Insă principalul rezultat obținut a fost acel al unei radiografii generale cu extindere 
remarcabilă prin întregul vechi centru istoric al Iașilor și obținerea unei scheme a 
complexei situații stratigrafice a ariei în cauză. Reperele atunci obținute au fost confirmate, 
completate și nuanțate în toate cercetările de specialitate  efectuate de noi în ani următori.

2. Cercetările de salvare de pe frontul sudic al străzii Costache Negri, (vara anului 
1976)3 prilejuite de descoperirea vestigiilor unor construcții medievale (Plan 1 pct. 
2) pe perioada lucrărilor pregătitoare fundării acolo a celui de al treilea bloc turn4. În 
condiții precare de cercetare, au fost identificate vestigiile unei construcții din zidărie de 
piatră, prevăzută cu pivnițe (fig. 2). Construcția în cauză, ținând seama de adâncimea 
și proporțiile fundațiilor, se dezvoltase, cu mare probabilitate, pe cel puțin două nivele 
supraterane (parter și etaj) și fusese ridicată spre sfîrșitul secolului al XVI-lea. În timpul 
secolului următor, au fost operate lucrări de adosare, spre vest, a unui nou corp de 
clădire, prevăzut și acesta cu pivnițe. Noul corp este unificat cu cel preexistent prin 
recompartimentări și deschiderea unor noi goluri de trecere.

3.  Considerând terenul de pe frontul sudic al străzii al străzii Costache Negri drept o unitate teritorială medievală 
cu aria Mănăstirii Sfântul Sava, descoperirile de aici au fost publicate în Nicolae N. Pușcașu, Voica Maria Pușcașu „Mă-
năstirea Sfântul Sava. Monografie arheologică” Ed., Trinitas, 2005, p. 52-55

4.  Cu acel prilej ”am experimentat” pentru prima dată modul de execuție a unor lucrări de cercetare și observare 
științifică având excavatorul cu motorul pornit pe marginea șanțurilor. Din păcate, situația s-a repetat aidoma și în alte 
părți (vezi, mai jos, punctele de lucru 4, 5, 6, 8)

Figura 2 – Vedere de ansamblu, 
de la nord-vest, asupra 
vestigiilor de arhitectură 
identificate prin săpăturile de 
salvare din strada Costache 
Negri, frontul sudic.
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 Fundațiile clădirii străpung și dislocă stratificări din secolul al XV-lea, foarte bogate în 
material ceramic specific intervalului amintit. 

Tot în aria lucrărilor de salvare a fost recuperată o foarte frumoasă lespede de marmoră 
pentru cișmea, decorată cu elemente specifice celei de a doua jumătăți a secolului al 
XVII-lea (fig. 3). La fel, un mic ”tezaur” de 293 piese monetare, acum aglutinate, păstrate 
probabil într-o pungă de piele sau material textil și pierdute ca atare. Monedele erau 
emisiuni ale Imperiului Romano-German, ale regatului Suediei și ale regatului Poloniei 
din intervalul de timp cuprins între anii 1599-1645. Din timpul săpăturilor au mai fost 
recuperate alte 11 piese, dintre care 6 datate între anii 1587-1663.

Terenul supravegheat se află exact vis-à-vis de 
cel ocupat acum de curtea bisericii fostei mănăstiri 
Sfântul Sava, astfel încât relaționarea vestigiilor 
amintite – a căror funcționare este datată prin 
descoperirile monetare mai amintite – cu fostele 
realități ținând de viața de zi cu zi a instituției 
monahale numită mai sus, nu numai că nu se exclude 
ci, dimpotrivă, este chiar de presupus.

Importanța recunoscută a vestigiilor de arhitectură 
medievală acum prezentate a determinat autoritățile 

să renunțe la construirea blocului preconizat a se ridica pe acel teren, să  acopere ruinele 
identificate urmând ca într-o etapă viitoare ele să poată fi restaurate și puse în valoare 
pentru vizitare5�

3. - Cercetări arheologice sistematice efectuate la biserica fostei mănăstiri Sfântul 
Sava din Iași  (1976-1979, Plan 1 pct. 3)6. Prima campanie de cercetare arheologică 
(01.09.1976-05.10.1977) a fost finanțată de Direcția Monumentelor Istorice și de Artă din 
București, instituție care inițiase lucrările de restaurare a monumentului amintit. Sens în 
care - asemenea tuturor lucrărilor de restaurare executate în acea perioadă - cercetările 
arheologice trebuiau să premeargă lucrărilor propriu-zise de restaurare și, prin 
rezultatele lor, să fundamenteze științific elaborarea proiectului de restaurare. Odată cu 
desființarea instituției amintite, în decembrie 1977, sarcinile de finanțare au fost preluate 
de Complexul Muzeal Iași și  fondurile alocate în scopul continuării cercetărilor au fost, 
prin forța împrejurărilor, substanțial reduse. A fost pentru prima dată când s-a făcut apel 

5.  În anul următor, în scopul prevenirii unor situații în care anumite lucrări de construcție începute fără supra-
veghere arheologică să determine periclitarea integrității patrimoniului arhitectural existent în profunzimea solului 
și – în general – integritatea oricărui tip de patrimoniu, Comitetul Executiv al Consiliului Popular al județului Iași a 
publicat Decizia nr. 114 din 27 februarie 1977 (în Buletinul Oficial nr. 1 ianuarie-februarie 1977). Decizia ”privind con-
stituirea comisiei pentru coordonarea activității de protecție şi salvare a mărturiilor arheologice istorice de pe teritoriul județului 
Iaşi” – la elaborarea căreia o parte decisivă a aparținut lui Nicolae N. Pușcașu – prevedea toate măsurile necesare pen-
tru evitarea unor situații distructive. Prevederile acestei Decizii, deși nu au fost respectate întotdeauna, au constituit o 
armă puternică pentru prevenirea sau sistarea unor distrugeri de patrimoniu. Nici la acea vreme, nici de atunci încoace 
nu s-a mai elaborat un grup de norme mai eficiente, nici la Iași, nici în altă parte.

6.  Nicolae N. Pușcașu, Voica Maria Pușcașu, Mănăstirea Sfântul Sava, passim

Figura 3- Lespedea de cişmea descoperită 
în săpăturile de salvare din strada 
Costache Negri, frontul sudic.
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la o colaborarea cu Facultatea de Istorie din Iași dar și cu organizțiile municipale ale UTC, 
pentru asigurarea unei forme de muncă nesalarizată. Demersul a fost acceptat, primit cu 
interes și a pus bazele unei colaborări care s-a desfășurat fără sincope până în anul 1989.

S-a efectuat atunci investigarea întregii arii interioare a bisericii și a unei extinse 
suprafețe de teren de la exteriorul acesteia, spre est, sud și vest (Plan 2). Rezultatele au 
fost pe măsura eforturilor depuse.

a. Primele forme de activitate umană au apărut în toate secțiunile de cercetare sub 
forma unor rare fragmente ceramice aparținând culturii neolitice de tip Cucuteni7 și 
proveneau, după toate prăbabilitățile, prin rulare sau împrăștiere, din așezarea de acest 
fel situată - și reperată ca atare – pe tot botul de terasă acoperit acum de edificiul Palatului 
Culturii, cu extindere spre nord până dincolo de Casa Dosoftei.

b. A fost identificată o suprafață de teren pe care se desfășurase activitatea unui important 
atelier/ateliere? de producere a pieselor ceramice, dintre cele mai diverse (vase, oale, căni, 
strachini, farfurii, cahle, crăițe etc, fig. 4,). Atelierul fusese alcătuit din cuptoare de ars 
ceramică (au fost identificate vestigiile a 7 cuptoare, fig. 5 a.,b.) dimpreună cu gropile ce 
înlesneau alimentarea lor cu combustibil (au fost găsite 12 astfel de amenajări). Se remarcă 
descoperirea vestigiilor unuia dintre cuptoare, a cărui boltă se prăbușise din vechime în 
timpul arderii unei șarje de piese. Deși deranjată la partea sa superioară de intervenții 
ulterioare în profunzimea solului, umplutura cuptorului a permis reconstituirea a 46 

7.  Vezi Vasile Chirica și Marcel Tanasachi Repertoriul arheologic al județului Iaşi, Iași, 1984, p. 184-205 pentru biblio-
grafia completă.

Plan 2.
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Plan 2.

vase sparte in situ în momentul prăbușirii boltirii acestuia. Apoi, au mai fost identificate 
mici vetre deschise pentru prăjirea minereurilor și prepararea zmalțurilor precum și o 
întinsă platformă amenajată cu lut bătut și acoperită cu o înveltoare ușoară sprijinită pe 
stâlpi marginali, folosită ca suprafață de uscare a produselor înainte de ardere.

Figura 4 – Piese ceramice descoperite prin cercetarea atelierului de olărie 
care activase înainte de fundarea bisericii fostei mănăstiri „Sfântul Sava”.



138

Voica Maria Puşcaşu

Datarea acestui complex a fost asigurată prin descoperirea unui număr de 23 de 
monede emise în timpul domniei voievodului Alexandru cel Bun (1400-1432), găsite atât 
pe nivelul deschis circulației în timpul funcționării atelierului în discuție (nivel acoperit – 
în afara supra-feței platformei de uscare – cu un consistent strat de sfărâmătură de vase), 
cât și în umplutura gropilor contemporane (gropi de procurare a lutului sau gropi de 
alimentare a cuptoarelor cu combustibil).

Atelierul/atelierele? și-a încetat activitatea, cândva, la începutul secolului al XVI-lea 
când a fost distrus de un puternic incendiu. Este foarte probabil să fie vorba de marele 
incendiu provocat de tătatari din anul 1513 8� 

Prezența acestui complex arheologic demonstrează că la începutul secolului al XV-lea și 
probabil pe întreaga durată a acestuia, extinderea spre nord-est a ariei locuite a orașului 
Iași se oprea undeva în preajma terenului investigat de noi. Este cunoscut faptul că astfel 
de ateliere se amenajau întotdeauna în afara spațiilor locuite din pricina pericolului sporit 
de incendiu pe care activitatea lor o presupunea.

c. Primele 5-6 decade ale secolului al XVI-lea, suprafața de teren ocupată de fostul atelier 
de olărie rămâne neocupat, vestigiile distruse ale atelierului degradându-se treptat, fără 

8.  Grigore Ureche, Letoposețul Ţării Moldovei, ediția P.P.Panaitescu, 1956, p. 132. 

Figura 5 – Vedere de la sud-est asupra cuptorului de olărie (nr.1)  
prăbuşit în timpul arderii unei şarje de vase (a.);  
reconstituirea grafică a aceluiaşi cuptor (b.) 
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nici o intervenție umană de nivelare. Totuși, la un anumit moment în decursul secolului 
amintit, terenul este traversat de la sud-est la nord-vest, de un trotuar amenajat modest, 
din lespezi plate de piatră de râu. Faptul în sine demonstrează circulaţia în zonă, cel 
puțin între două puncte de interes, de așa natură și cu astfel de frecvență încât această 
circulație să fi necesitat amenajarea pavajului în discuție.

d. În deceniul 9 al secolului al XVI-lea situația se schimbă total. În acel timp începe 
construirea bisericii fostei mănăstiri „Sfântul Sava”. Documentar cunoaștem faptul că 
monahii de la mănăstirea „Sfântul Sava” de lângă Iarusalim solicită – și obțin – de la Petru 
Vodă Şchiopul un loc în târgul Iaşi unde să își înființeze propria mănăstire 9. Construcția 
începe fără nici un fel de pregătiri prealabile ale terenului și, mai mult ca sigur, neștiind 
aproape nimic despre antecedentele de locuire pe acest teren. 

Prima biserică a nou înființatei mănăstiri, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, este 
construită exclusiv din zidărie de piatră legată cu mortar de var, cu excepția sistemului 
de boltire care fusese realizat din cărămidă. Planul bisericii s-a dovedit a fi fost unicul de 
acest tip din istoria arhitecturii eclesiale din Moldova medievală, anume structură „de tip 
cruce greacă înscrisă” (Plan 3). 

9.  DIR, A-Moldova, veacul XVI/III, doc. nr. 277 emis în 4 august 1583, p. 224-225. Locul din târgul Iaşi dăruit călugărilor 
mănăstirii Sfântul Sava de la Ierusalim – și pe care domnul apucase să construiască nişte case – fusese cumpărat anterior de 
Petru Vodă Şchiopul de la femeia lui Borcea din Iași, pe numele de călugărie Macrina, și de la fiica acesteia, jupâneasa 
lui Corpaci, pentru suma de 7000 aspri. Deci, la acea dată locul se afla în cuprinsul târgului Iași, domnul construise deja 
niște case pe el și suprafața terenului – luând în considerare costul achitat –  corespundea valoric cu 2/3 din valoarea de 
cumpărare a unui sat de mărime medie în anul 1590.

Plan 3
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Elementele ce caracterizeză acest tip de plan sunt: naosul aproape patrat, cu patru 
puncte independente de sprijin a boltirii, dispuse centrat, echidistante între ele și față 
de pereții limitrofi (fig. 6). Elementele de sprijin amintite aveau fundații din zidărie de 
piatră de formă paralelipipedică și care, după o ușoară decroșare în punctul de pornire 
a elevațiilor, suportau o lespede patrată de piatră peste care se ridicau stâlpi de secțiune 
octogonală, realizați din rânduri orizontale de zidărie de cărămidă alternând cu zidărie de 
piatră (fig.7). La fața nivelului lor de fundare, stâlpii erau rigidizați între ei și cu zidurile 
laterale ale edififiului cu câte două grinzi  masive de lemn (cu secțiuea de 30x30 cm), în 
fiecare parte. 

Întregul sistem susținea partea superioară a edificiului, boltirea, alcătuită din doi 
cilindri (cu axul dispus pe direcția est-vest și, respectiv, nord-sud), cu calotă în zona lor 
de intersectare (deci cu direcția bolților în formă de cruce greacă, cu brațele egale) și cu 4 
travee pe colțuri, boltite independent. 

Figura 6 – Vedere de la est, de sus asupra naosului bisericii actuale:  
central se văd vestigiile zidului nordic şi cele 2 pile nordice din alcătuirea naosului 
primei biserici
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Edificiul era prevăzut la est cu altar semicircular la interior și la exterior, iar  la vest 
cu pronaos despărțit de naos prin trei arcade sprijinite pe stâlpi. Pavimentul fusese făcut 
din bolovani de râu montați pe pat de mortar acoperit apoi cu un strat ne mortar sclivisit 
(fig.8). Iconostasul  se sprijinea pe cel puțin șase colonete de marmoră profilată, fiecare cu 
fundație proprie. Din urmele identificate, la interior edificiul fusese finisat cu tencuială 
simplă, albă, cu posibile inserții cu culoare roșie (ale căror extensie și frecvență nu au 
putut fi stabilite). La exterior s-au folosit pentru decorarea fațadelor discuri și elemente în 
formă de stea (cu 5 și 6 colțuri) realizate din ceramică zmălțuită în culoarea verde.

Figura 7 – Detaliu asupra 
vestigiilor fundaţiei pilei 
nord-vestice  
a naosului primei bisericii, 
cu traseul octogonal al 
fostului stâlp.

Figura 8 – Secţiunea 09: 
structura pardoselii primei 
biserici
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 După un timp, structura sprijinită pe un teren inegal tasat, a condus la apariția 
unor fisuri în zidăria elevațiilor impunând măsuri de sprijinire eficientă a edificiului. 
S-au construit 2 contraforți pe latura nordică, 4 pe latura sudică și s-a adaugat corpul 
unui pridvor pe latura sudică totul la o dată la care în jurul bisericii se practicaseră deja 
înmormântări (fig. 9). Se pare însă că fortificările făcute nu au fost suficiente.    

La interiorul bisericii ca și în jurul edificiului a fost organizată necropola din care 
au fost identificate ca aparținând acestei faze de folosire un număr de 101 morminte. 
Cât privește necropola interioară (menționăm că primul mormânt atestat documentar 
datează din 26 noiembrie 1587 10) este de remarcat faptul că  mormintele  erau depuse 
în sicriu (un număr de 14 înmormântări) și, în 9 cazuri, acestea au fost depuse în cripte 
zidite din piatră, acoperite cu lespezi plate de piatră (fig. 10) Unele dintre morminte au 
fost marcate la fața pardoselii cu lespezi funerare anepigrafe. 

10.  Dată la care un anume Lucoci este îngropat în sfânta biserică. Deci construirea acesteia era încheiată la acea dată. 
DIR A- Moldova, XVI/III  doc. nr. 456, p. 369-370

Figura 9 – Necropola 
exterioară a primei 
biserici: morminte 
anterioare momentului 
de fundare a 
contrafortului nord-estic 
şi morminte ulterioare 
zidirii acestuia.

Figura 10 – Necropola de 
la interiorul pronaosului 
primei biserici
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Şi necropola exterioară avea morminte simple, sau cu sicriu (anume un numărde 86), 
dintre care 7 morminte erau amenajate în cripte de piatră .   

Edificiul bisericii, deși solid construit, a avut neșansa de a traversa cu fundațiile sale o 
bună parte dintre fostele amenajări ale atelierului de olărie (anume trei dintre fundațiile 
stâlpilor independenți din naos travesau cu zidăriile lor umplutura a trei foarte mari 
gropi, probabil de extragere a lutului: neobservarea situației de către constructori este 
de neînțeles) fapt care, în scurtă vreme, va avea o influență distructivă asupra stabilității 
monumentului. Acestei stări de fapt trebuie să mai adaugăm și cele trei cutremure ce 
au avut loc în etapa de existență a primei biserici a mănăstirii „Sfântul Sava” (respectiv 
cutremurele din 11 august 1590, 24 decembrie 1605 și 8 noiembrie 1620 11) și înțelegem de 
ce, cu toate întăririle și reparațiile operate, la numai 42 de ani după momentul zidirii sale, 
biserica este total demolată și înlocuită cu o construcție nouă.

După terminarea construirii edificiului primei biserici a mănăstirii, către vest de 
amplasamentul acestuia, a fost ridicată o construcție de lemn (cu siguranță după anul 
1546), cu plan dreptunghiular, care cuprindea 3 încăperi, dintre care cea centrală sensibil 
mai mare decât celelalte două. Construcția a fost distrusă de un puternic incendiu survenit 
către mijlocul secolului al XVII-lea și care a răscopt lutuiala pardoselii interioare. Nu este 
exclus ca să fi fost vorba de una dintre succesivele trapeze ale mănăstirii.

e. Conform informațiilor cuprinse de cele trei pisanii încă păstrate pe locul amplasării 
lor originare, cea de a doua biserică a Mănăstirii „Sfântul Sava” a fost zidită de meșterul 
Gheorghe din Constantinopol, ctitor fiind Enache („nepotul cinstitului domn Scarlatos din 
Constantinopol” adică Ianache Caragea) în anul 1625. Este vorba de biserica ce se păstrează 
și astăzi (fig. 11)�

11.  Dan Lungu, Alexandru  Aldea, Cristina Arion, Radu Văcăreanu   Cutremurele istorice majore în România, în RMI, 
LXXVI, 2007, p.96-116

Figura 11 – Biserica fostei Mănăstiri „Sfântul Sava” 
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Constructorii acestui al doilea edificiu eclesiastic al mănăstirii au fost mai conștienți – 
până la un punct – de dificultățile prezentate de calitatea necorespunzătoare a terenului 
de fundare. Sens în care s-a hotărât schimbarea locului de amplasare a noului locaș. Acesta 
a fost deplasat cu 5-6 m spre nord, astfel că aria sa interioară acoperă numai jumătatea 
nordică a primei biserici, jumătatea sudică a acesteia din urmă rămânând la exteriorul 
bisericii actuale, spre sudul acesteia (fig. 12). Din păcate, această metodă de suprapunere 
a complicat și mai mult lucrurile: noii constructori trebuiau să traverseze cu ductul 
fundațiilor lor umplutura gropilor și vestigiile cuptoatelor atelierului de olărie și, apoi, 
trebuiau să suprapună sau să traverseze zidăriile păstrate din structura primei biserici 
(fig.13) dar și gropile necropolei amenajate la interiorul și la exteriorul primului locaș.  
Totul alternând cu zone nederanjate, tasate natural în decursul timpului. Neomogenitatea 
de tasare a punctelor interceptate pe traseul zidurilor de fundație nu a putut fi contracarată 
de supradimensionarea zidăriilor de piatră ale fundațiilor (cu adâncime de 200 cm în sol 
și cu o grosime de 180-200 cm) sau de pilotarea acestora pe anumite porțiuni. Rezultatul 
defecțiunilor de fundare se vedeau foarte bine în anul 1976 (fig. 12) și se mai văd și astăzi 
pe fațadele edificiului.

Figura 12 - Biserica fostei Mănăstiri „Sfântul Sava” în anul 1978:  
la exteriorul edificiului se văd vestigiile fostului zid sudic al primei 
biserici şi cele ale pilelor sudice ale naosului; pe faţada sudică a 
edificiului actual se văd urmele fisurilor şi fracturilor din zidărie.
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Fără a face o descriere a monumentului și acum existent, vom puncta numai aspectele 
necunoscute până în momentul execuției lucrărilor de cercetare 12� 

Planul bisericii  (Plan 4) (cu o lărgime interioară de peste 9 metri!) cuprinde un altar 
cu pastoforii dezvoltate, un naos dreptunghiular despărțit de pronaos prin trei arcade 
sprijinite pe stâlpi cu baza pe un zid radier. La fel, în partea vestică a pronaosului, exista 
un alt radier pe care erau impostați stâlpii de susținere a cafasului inițial (altul decât cel 
și acum în ființă). Din nișa diaconiconului exista o scară (amenajată în grosimea zidului) 
care conducea la un amvon sprijint de stâlpi situat în colțul sud-estic al naosului. 

12.  Pentru aspectele istorice ale existenței mănăstirii Sfântul Sava din Iași vezi Dan Bădărău și Ion Caproșu, Iaşii 
vechilor zidiri, până în 1821, ed. II-a, Ed. Demiurg, 2007, p.162-169.

Figura 13 – Vedere de la est 
asupra profilului vestic al 
secţiunii  S.10,  
cu stratificările datorate 
fiecăreia dintre cele două 
biserici

Plan 4
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Atât construirea contraforților exteriori cât și adaugarea pridvorului de plan patrat 
(prevăzut cu încă două nivele, ultimul îndeplinind funcția de cameră a clopotelor) țin, 
în mare, de aceiași etapă de construcție cu întregul edificiu, fiind zidite în suita directă a 
construirii corpului principal al bisericii. Cu mențiunea că pridvorul pare să fi intervenit 
la câțiva ani mai târziu.

Pardoseala inițială a noului locaș era alcătuită din cărămizi de format patrat, parțial 
păstrată sub dușumeaua naosului existentă în biserică la începerea lucrărilor de cercetare 
(fig. 14). Pardosela a fost spartă de montarea grinzilor transversale peste care s-a montat 
dușumeaua amintită. In aria pronaosului, ca și în cea a pridvorului dealtfel – datorită 
gradului intens de folosire a ambelor încăperi drept spațiu funerar – nu s-au pastrat 
resturi ale pardoselii inițiale. 

Cât privește necropola de la interiorul celei de a doua biserici, ea s-a dovedit a fi 
deosebit de aglomerată: au fost practicate 28 de înmormântări dintre care 21 în cripte 
construite din zidărie de piatră și/sau cărămidă, fapt ce a condus, în ultimă instanță, la 
îngropări făcute și în aria naosului – situație foarte rar întânită. 

Cel mai interesant mormânt din acest punct de vedere este cel situat chiar în fața ușilor 
împărătești ale iconostasului (cripta nr. 10). Este vorba de o criptă (fig. 14) clădită din 
lespezi de piatră, inclusiv boltirea, care fusese parțial jefuit din vechime 13. Inhumatul, 
depus în sicriu din lemn de cireș în criptă, s-a dovedit a fi fost un personaj feminin, 
înveșmântat în contăș, cu pălărie, ac de pălărie din argint aurit și 1 nasture (singurul 
rămas) cu rubin în montură de aur (fig. 15). Deși personajul a rămas neidentificat, nu ne 
îndoim că făcea parte cel puțin din elita socială a târgului Iași din cea de a doua jumătate 
a secolului al XVII-lea.

13.  Amenajarea funerară în cauză – prezervată de noi special pentru a putea fi investigată în condiții optime – 
a avut însă o soartă cu totul diferită. Cutremurul din 4 martie 1977, care a produs multe stricăciuni lucrărilor de 
cercetare în curs, a „trimis” întreaga criptă, cu conținut ei cu tot (și împreună cu întregul profil stratigrafic ce despărțise 
secțiunile 9 și 10!), la fundul uneia dintre cele mai adânci gropi săpate în timpul funcționării atelierului de olărie (până 
la adîncimea de 4,50 m!). Chiar și în aceste condiții dificile inventarul funerar recuperat a prezentat o valoare deosebită.

Figura 14 – Vedere de sus, de la 
vest, asupra vestigiilor păstrate  
din pardoseala iniţială a 
bisericii actuale; în faţa uşilor 
împărăteşti se vede extradosul 
bolţii criptei nr. 10
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Figura 15 – Inventarul funerar restaurat al 
personajului feminin  
îngropat în cripta nr. 10

De asemenea de mare importanță se dovedește o identificare arheologică făcută la 
interiorul pridvorului, de această dată, anume imediat la est de ușa de intrare spre 
pronaos. Este vorba de o alcătuire specială, aptă să adăpostească mai multe morminte în 
același timp, cu aspect de criptă de familie. Din păcate, deoarece întrega boltire se ridica 
peste nivelul pardoselii inițiale, reparații și transformări făcute la o dată ulterioară, a 
dezafectat întreaga construcție, vestigiile fiind insuficiente pentru o reconstituire, fie ea și 
numai grafică a amenajării14�

Necropola din pronaos constituită în special din cripte de zidărie, a fost aproape în 
totalitate jefuită, din cuprinsul amenajărilor funerare fiind scos nu numai  inventarul 
funerar al inhumaților ci și osemintele acestora (fig. 16)�

14.  Paul de Alep, Jurnal de călătorie în Moldova şi în Valahia, ed. Ioana Feodorov, Ed. Istros, Brăila, 2014, p. 172. Pentru 
relatările – în general – despre mănăstirea Sfântul Sava, vezi ibidem, p.169-172.
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Necropola exterioară (cuprinzând alte 69 morminte) nu a cunoscut în timpul folosirii 
nici un fel de întrerupere datorată demolării primei biserici și construirea celei de a doua, 
cuprinde morminte cu inventar funerar relativ modest dar și 5 înmormântări în cripte 
zidite, cu inventar funerar consistent (în situația în care acesta se mai păstra) (fig. 17) care 
subliniază caracterul mixt al cimitirului (mormintele monahale amestecându-se cu cele 
laice 15). Se confirmă atribuirea de folosire a necropolei de către târgoveții din Iași. 

15.  Paul de Alep, op.cit., p. 199

Figura 16 – Necropola de la interiorul 
pronaosului bisericii actuale

Figura 17 – Piese, datând din secolul al XVII-lea, 
din inventarul funerar al  
necropolei bisericii actuale
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Trebuie să amintim și o altă descoperire 
importantă. A fost găsită, dislocată și așezată 
cu fața în jos ca piatră de pavaj, o piatră de 
mormânt cu inscripția redactată în limba 
greacă, a postelnicului Ion Palade 16, trecut la 
cele veșnice în 1658, (fig. 18)�

În timpul celor patru campanii de cercetări 
arheologice sistematice efectuate la biserica – 
și în curtea – fostei mănăstiri „Sfântul Sava” 
au fost recuperate un număr de 352 piese 
monetare 2/3 dintre ele găsite in situ, poziție 
determinantă pentru valoarea lor de datare. 
33 de piese corespund etapei de funcționare a 
atelierului de producere a pieselor ceramice, 
103 piese au fost folosite în timpul ființării 
primei biserici construite în mănăstire, 
altele 96 de piese datează din perioada de 
funcționare a celei de a doua bisericii în secolul 
al XVII-lea și restul pieselor sunt emisiuni din 
secolele al XVIII-lea și al XIX-lea.

Deși comprimate la maximum, credem că am reușit să subliniem reala importanță 
a rezultatelor obținute prin cercetarea sistematică de la fosta mănăstire „Sfântul Sava”, 
pentru cunoașterea multor aspecte ale vieții desfășurate în târgul medieval Iași. 

4. Pivniţele casei cronicarului Grigore Ureche (1977-1983, Plan 1 pct. 4). După 
terminarea lucrărilor de montare a conductelor magistrale de canalizare (vezi pct. 1), au 
fost începute ample lucrări terasiere pentru amplasarea liniilor noi de tramvai. Ajunse 
în fața clădirii Halei Centrale, lucrările de atenuare a pantei în acel punct au interceptat 
boltirile intacte ale unei pivnițe de mari dimensiuni 17.  Prima campanie – desfășurată în 
paralel cu lucrările de cercetare în curs de la biserica „Sfântul Sava” – a permis doar golirea 
pivniței de apă, prin pompare desigur, și evacuarea molozurilor acumulate în timp la 
interiorul pivnițelor. Identificarea și degajarea gârliciului inițial a facilitat desfășurarea 
lucrărilor ulterioare. Apoi s-a procedat la întocmirea releveului de arhitectură și 
fotografierea spațiilor interioare (fig. 19)�

16.  Se pare că personajul, venit din Grecia, este începătorul acetei familii pe pământ moldav
17.  Descoperirea ne-a fost adusă la cunoștiință de persoane particulare, în trecere prin zonă la momentul oportun. 

Fiind pe șantierul de la biserica ”Sfântul Sava”, nu a durat mult să ajungem la fața locului însă nu deajuns de repede 
pentru a fi împiedicat ”confecționarea” cu cupa excavatorului a unei mari spărturi în boltirea amintită. Cu eforturi 
de convingere s-a reușit temporizarea lucrărilor pentru 24 de ore și, mai apoi,  funcție de amploarea și frumusețea 
construcției interceptate, dar și datorită ordinelor venite de sus, s-a hotărît devierea cu câțiva metri a traseului liniei 
de tramvai și reglarea pantei mai spre est de construcție. Nu însă înainte de a inunda – în timpul nopții – cavitatea 
pivnițelor prin tăierea unor conducte.

Figura 18 – Piatra de mormânt a 
postelnicului Ioan Palade
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Documentarea istorică întreprinsă ne-a permis identificarea construcției cu casele 
vornicului Nistor Ureche, tatăl cronicarului Grigore Ureche, și ctitorul, în anul 1610, 
a fostei biserici a mănăstirii „Sfânta Vineri”18. Cercetările din anii următori au dus la 
identificarea planimetriei întregii case (fig. 20) și la asigurarea datării sale prin recoltarea 
– în poziții stratigrafice ferme – a 5 monede de la sfârșitul secolului al XVI-lea (respectiv 
din anii 1586 și 1596) și din prima jumătate a secolului al XVII-lea (emisiuni ale regelui 
Poloniei Sigismund III Vasa – 1587-1632  și din anul 1650). 

Şi în acest caz, vestigiile de arhitectură descoperite au fost salvate de la o distrugere 
sigură și – după informațiile pe care le dețin – acum sunt folosite drept spațiu comercial.

18.  Biserica de zid a mănăstirii „Sfânta Vineri” a fost construită de Nistor Ureche în locul unei biserici de lemn, ridi-
cată anterior de Samson și familia sa, biserică mutată atunci – în anul 1610 – în „Muntenime” (DIR. A. XVII/II, doc. 450). 
Biserica de zid a fost dărâmată, la rîndul ei, în anii 1899, odată cu construirea Halelor Vechi. O cruce de piatră marca 
pe atunci (în anul 1977) locul mesei altarului fostului lăcaș. Demolarea și a Halelor Vechi a prilejuit aducerea la zi a 
vestigiilor fundațiilor bisericii lui Nistor Ureche, sub supravegherea științifică a specialiștilor de la Institutul de Istorie 
și Arheologie „A.D. Xenopol” din Iași.

Figura 19 – Vedere 
interioară, de la est, 
a pivniţelor casei 
cronicarului Grigore 
Ureche

Figura 20 – Vedere 
de la est, de sus, a 
planului caselor 
cronicarului 
Grigore Ureche; în 
prim plan, centru, 
gârliciul de acces la 
pivniţe



151

Cercetări arheologice în municipiul Iaşi 1975-1992 

5. Cercetări de salvare a amplasamentului hotelului „Moldova” (oct.1977-1978, Plan 1 
pct. 5). După demolarea multor clădiri, vechi ce e drept, situate pe frontul nordic al străzii 
Anastasie Panu (între curtea bisericii „Sfântul Nicolae” Domnesc și blocul nou construit în 
colțul străzilor Anastasie Panu cu 7 noiembrie, iar în adâncime până în apropierea bisericii 
„Sfântul Lazăr”), pe imensul loc „viran” astfel creat urmau să fie ridicate două edificii 
importante pentru Municipiul Iași: Hotelul Moldova și un nou sediu pentru Tribunalul 
Județean 19�

În toamna târzie a anului 1977 au fost trasate două secțiuni magistrale care traversau 
terenul de la nord la sud și de la est la vest, perpendiculare în punctele lor centrale. Cu 
acel prim prilej au fost identificate – pe lângă reperele ferme ale stratigrafiei generale a 
sitului – vestigiile unei construcții, ușor îngropată, realizată din chirpici pe structură de 
grinzi de lemn, datând din prima jumătate a secolului al XV-lea. Construcția, prevăzută 
cu un mic gârlici de acces, avea la interior o sobă de cahle, de tipul cahlă-oală, deschise 
sau închise, cu fața plană decorată sau cu fața traforată cu motive geometrice, toate 
nesmălțuite (fig. 21 a., b.)� 

Rezultatele obținute 20 atunci au determinat constructorii să ne acorde – mai de voie, 
mai de nevoie – încă două luni de cercetare în primăvara anului următor (fig. 22) �

Faptul că multe orizonturi de viețuire evoluaseră succesiv pe unul și același loc, astfel 
încât amenajările respective suprapuneau sau distrugeau parțial pe cele precedente, 
a condus la obținerea a numeroase informații trunchiate și a unui material arheologic 
recoltat – pe cât de variat pe atât de amestecat. Cronologic vorbind, rezultatele au fost 
următoarele: 

a. Epoca neolitică, cultura Cucuteni B a fost identificată pe toată suprafața investigată, în 
principal prin prezența semnificativă a fragmentelor ceramice specifice cu o singură excepție. 
Într-una dintre casete a fost găsită o mxică vatra înconjurată de fragmente ceramice mari, 
parțial restaurabile și – pe ceea ce trebuie să fi fost o mare tipsie – un craniu de bour. 

19.  Cu prilejul „asanării” zonei sumar schițate mai sus au fost demolate mai multe elemente de arhitectură 
interesante și cunoscute și familiare locuitorilor Iașilor: casa cu vulturi, resturile unui fost han, casa cu absidă – ultima 
fiind mutată pe alt loc, în apropiere, etc. Din păcate cercetările mele documentare – care nu au abordat însă fondul 
arhivistic de informare – nu au identificat alte date privind construcțiile atunci afectate.

20.  Stratigrafia interceptată s-a dovedit a fi complexă – de la epoca neolitică, trecând prin multe alte etape istorice; 
epoca bronzului, Halstadt, cultura carpică și de secol III-V e.n., secolul al XIV-lea  până în secolul al XVIII- lea și 
apoi până în sec.XX, fără sincope. S-a impus, în consecință, deschiderea unui sistem de casete de cercetare în zona 
cea mai intens locuită. Au fost investigate 47 de casete (cu dimensiunea de 5x3m pănă la cca 3 m adâncime, munca 
fiind asigurată prin grupuri de operanți lucrând în regim exclusiv de muncă voluntară (grupuri ai căror componenți 
se schimbau zilnic) în condițiile climatice minunate ale lunilor februarie și martie. Orice comentariu este de prisos. 
Oricum, cei cca 30 de muncitori de care dispuneam zilnic, ne-au dat prilejul de a identifica importante stări de fapt și 
de a recolta multe piese arheologice care – toate – altfel nu ar fi putut fi observate sau recuperate.

Figura 21 – Cahle din 
secolul al XV-lea:  
cahlă deschisă (a.),  
cahlă închisă (b.)
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Întrega amenajare dădea impresia unei spargeri rituale a vaselor, nicidecum 
întâmplătoare 21. Cele constatate ne sugerează că întreaga zonă se afla în imediata 
apropiere a așezării neolitice cunscute a fi prezentă aici 22�

b. Epoca bronzului a fost reperată sub forma unei răspândiri de mici fragmente 
ceramice, răspândire concentrată spre estul terenului investigat.

c. Primei epoci a fierului (Hallstadt)  i-au aparținut fragmentele unui foarte frumos 
castron – care a putut fi restaurat complet – de mari dimensiuni, lucrat din pastă de foarte 
bună calitate, cu ardere reducătoare și decorat pe parte cea mai bombată a corpului său 
cu caneluri oblice paralele�

d. Undeva în apropiere trebuie să fi existat o așezare datând din secolele III-V d. Ch., 
deoarece în partea extrem vestică a ariei cercetate de noi au apărut resturile unui atelier 
de producere a unor piese din os. Numeroase lame de os șlefuite, fragmente de os de 
cervidee pregătite pentru prelucrare ca și elemente și deșeuri ai piepțenilor specifici 
folosiți în acea perioadă au fost găsite – acestea toate – oarecum grupate, pe o suprafață de 
cca 4 mp, dimpreună cu fragmente ceramice – boluri și străchini din pastă fină, cu ardere 
reducătoare și decorate prin lustruire. Trebuie să amintim și descoperirea, la distanță de 
cca 30 m spre est  a unei monede romane din Imperiul tîrziu, descoperire care nu face 
decât să confirme atât datarea cât și prezența locuirii aici în secolele amintite 23�

e� Evul mediu este, cu siguranță, etapa de viețuire cel mai bogat rerezentată și 
cu vestigiile cel mai dens prezente. În aceiași măsură straturile în cauză au fost și cel 
mai agresate de multiplele intervenții moderne și contemporane, prin ridicarea unor 
construcții sau săparea diferitelor șanțuri necesare rețelelor edilitare. 

21.  Condițiile de execuție a săpăturii de cercetare – efectuată în întregime sub maxima presiune a timpului – nu 
ne-a îngăduit, din păcate, mai multe observații. Craniul de bour a fost păstrat în biroul nostru de la Muzeul de Istorie 
a Moldovei, până în momentul pensionării arheologului Nicolae N. Pușcașu. Alte informații ulterioare nu mai dețin.

22.  Partea centrală a așezării neolitice pare să se fi aflat cel puțin în zona de la nord-est de edificiul Palatului Culturii 
(Alexandru Andronic, Eugenia Neamțu, Dinu Marin Cercetări arheologice pe teritoriul oraşului Iaşi, Arheologia Moldovei, 
II-III, 1964 și Idem, Săpăturile arheologice de la Curtea Domnească din Iaşi, Arheologia Moldovei, V, 1967) și sub partea 
estică a acestuia (Nicolae N. Pușcașu, săpături inedite)

23.  Înserată în evidența de șantier sub nr. 23/ 12. 11. 1977, moneta a fost descoperită în secțiunea 01 A., □11, la – 161 
cm adâncime. Moneta era o emisiune din bronz, datorată Imperiului Roman, starea sa de conservare, foarte proastă, 
nu a permis identificarea împăratului emitent.

Figura 22 -  Vedere de 
ansamblu de la sud, de sus, 
asupra desfăşurării celor 
47 de casete de cercetare de 
pe frontul sudic al străzii 
Anastasie Panu.
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În decursul secolului al XV-lea, pe lângă locuința deja amintită, există un întreg nivel 
de circulație și multe fragmente ceramice, atât provenind din vase cu ardere oxidantă 
cât și din cele cu ardere reducătoare. Din ultima categorie amintită se remarcă o serie 
de fragmente de căni cu gura trilobată (fig. 23). În secolele următoare se ridică unele 
construcții – fie  cu caracteristici de locuință (din lemn, sau din lemn și chirpic), fie cu forme 
specifice unor dependințe. Nici unul dintre cazurile amintite nu a permis cercetarea în 
întregime a construcției/ amenajării identificate, vestigiile lor find fie tăiate, fie dizlocate 
de intervenții ulterioare 24. Se remarcă două situații interesante.

Prima dintre acestea este reprezentată de o parte a unei locuințe de chirpici pe structură 
de lemn (datând din secolul al XVII-lea) care avea la interior o frumoasă sobă de cahle 
zmălțuite, dărâmată pe loc. Contrastul între modestia materialului de construcție și 
nivelul amenajării interioare dă de gândit – consider eu – în ceea ce privește adevăratul 
aspect interior și exterior al locuințelor din acea vreme 25. Credem a nu greși atribuind 
această locuință unuia dintre slujitorii de rang mediu care deserveau Curțile Domnești 
din imediată apropiere. Numeroasele pavaje înterceptate, care se intersectează în anumite 
puncte, fac dovada unei intense circulații în zonă. 

A doua situație este reprezentată de prezența unor privnițe de piatră, cu gârliciul 
aferent (fig. 24), care constituiau partea subterană a unei construcții mai ample, dar a 
cărei planimetrii generale nu a putut însă să fie stabilită. Intervenții târzii în profunzimea 
solului nu au mai păstrat decât mici tronsoane de fundații, răspândite ici și colo, fără 
posibilitatea reconstituirii grafice. Credem că este vorba de o parte a construcțiilor 
datorate hanului de lângă Vama (carvasaraua) din Iași 26�

24.  Astfel de situații neprielnice unei cercetări sistematice se întâlnesc în toate marile orașe, cu mare vechime și 
continuitate de locuire. Succesiunea construcțiilor și intervențiilor într-un spațiu delimitat conduce de foarte, foarte 
multe ori la distrugerea, în timp, a unor elemente deosebit de valoroase.

25.  Construcțiile de chirpici pe structură de lemn nu semnifică în mod neapărat resurse modeste: erau clădiri 
simplu de făcut (sau de refăcut) călduroase iarna și răcoroase vara, ale căror fațade puteau fi foarte estetic finisate. 
Prezența la interior –în acest caz – a unei sobe de cahle zmălțuite, prezență asociată de obicei cu un standard de viață 
mai ridicat al locuitorilor casei, ne obligă a o asocia cu țesături și blănuri care dădeau un aspect deosebit interiorului 
clădirii.

26.  Dan Bădărău, Ion Caproșu, op.cit., p. 74.

Figura 23 – Cană înaltă cu gura trilobată făcută 
din pastă fină, cu ardere reducătoare
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Intensitatea nivelului de locuire medievală este demonstrată de foarte diversul material 
ceramic recuperat: cahle – zmălțuite sau nu – cu motive vegetale sau cu reprezentări 
figurative și vase de import se adaugă inventarului curent de piese ceramice descoperite 
în săpăturile din Municipiul Iași (fig. 25 a. b.)�

Pe lângă bogatul material ceramic recuperat și – în bună parte – restaurat, au fost 
recoltate și 89 de monede dintre care 25 de piese au fost emisiuni ale Ţării Moldovei, în 
special din timpul domniei voievodului Alexandru cel Bun.

Cercetările au mai arătat că topografia generală a zonei era atunci – în anul 1978 – 
modificată față de formele naturale. Râpa situată la sud pe tot frontul cercetat începea 
cu mult mai spre nord, la o diferență de cca 10-15 m și prezenta un traseu sinuos. Din 
acel punct spre sud, solul geologic neumblat cobora în pantă accentuată cu cca 7-10 m, 
diferența până la nivelul deschis circulației în anul amintit fiind compensată prin nivelări 
cu molozuri și pământ adus 27. Aceiași situație s-a constatat și în dreptul săpăturilor făcute 
pe locul de amplasare a noului Tribunal Județean (vezi mai jos).

Din păcate, la sfârșitul lucrărilor noastre, întreaga zonă a fost excavată până la 5 m 
adâncime (dimpreună cu vestigiile pe care le mai cuprindea), reumplută parțial cu lut 
tasat (fig. 26) și se află acum sub fundațiile Hotelului „Moldova”�

27. După terminarea lucrărilor de sistematizare a întregii zone, terasa artificială s-a mai întins încă spre sud consi-
derabil, cu aproximativ 20 m 

Figura 24 – Vedere de la est 
asupra extradosului boltirii 
pivniţei cu gârlici care făcea 
parte dintr-o construcţie cu 
desfăşurare mult mai amplă de 
plan

Figura 25 -   
Cahlă cu reprezentarea  
„Răstignirii” (a.),  
vas de import (b.)
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6. Cercetări de salvare a amplasamentului sediului Tribunalului Judeţean (mai-
iulie 1978, Plan I pct. 6). Desfășurate în continuarea intervențiilor de salvare arheologică 
imediat mai sus prezentate, lucrările de pe viitorul amplasament al sediului  Tribunalului 
județean, nu au prezentat aceiași bogăție informativă și de material arheologic (fig. 
27). O realitate interesantă surprinsă este reprezentată de o rețea de conducte pentru 
alimentarea cu apă28. Conductele în sine erau realizate din lemn, prin sfredelirea unor 
trunchiuri de copaci (rămași încă cu scoarța lor) și cioplirea la ambele capete a unui 
sistem de îmbucare unul în altul a respectivelor trunchiuri. Cu mare probabilitate rețeaua 
datează din decursul secolului al XVIII-lea. 

Materialele arheologice – medievale cu precădere – de ajuns de rare, nu au fost 
recuperate din complexe arheologice distincte și erau foarte fragmentate. Această stare 

28. Prezența unor trasee de conducte de alimentare cu apă este deajuns de frecventă în cuprinsul realităților arheo-
logice ieșene. Atât la biserica fostei mănăstiri „Sfântul Sava” (vezi mai sus, pct. 3) cât și în cursul săpăturilor de salvare 
efectuate pe frontul vestic al străzii Ştefan cel Mare (vezi mai jos, pct. 8) au fost identificate astfel de trasee. Deosebirea 
constă în faptul că toate erau alcătuite din olane ceramice așezate în general pe un pat de nisip și protejate cu cărămidă.

Figura 26 – Vedere de la est –sud/est asupra terenului cercetat  pe frontul nordic 
al str. Anastasie Panu, după excavarea  şi reumplerea cu lut a întregii suprafeţe 
de teren. Imaginea fotografică este singura – după ştiinţa noastră, care surprinde 
Palatul Culturii din acest unghi.
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de fapt ne conduc la ideea că – mai mult ca sigur – terenul cercetat era situat, în secolele  
al XVII-lea și al XVIII-lea, undeva între locuințe, în cuprinsul unor grădini. Se remarcă 
multe fragmente ceramice din pastă caolin, cu sau fără decor cu vopsea roșie sau zmălțuire 
parțială. Piesele ceramice confecționate astfel se datează în perioada cuprinsă între 
sfârșitul secolului al XVI-lea și până la sfârșitul secolul următor. La fel – de data aceasta 
confecționate din argilă, cu ardere oxidantă și zmălțuire –  sunt prezente fragmente mari 
de sfeșnice. 

7. Cercetări  de salvare în zona fostului Lapidarium (1979, Plan I pct. 7) După 
amenajarea, în anii 1960-1962, a Teatrului de vară la est de Palatul Culturii, către este de 
acesta a fost ridicat, pe o înălțime de 2-2,5 m, un zid de piatră cu orientarea sud-nord, care 
înainta cca 40 m spre sud. Zidul încerca o delimitare mai mult sugerată decât explicită 
și a folosit pentru montarea pe el sau depozitarea în imediata sa vecinătate a unor piese 
vechi, recuperate cu diferite prilejuri din demolarea unor foste monumente: pietre de 
mormânt preluate atunci când au fost dărâmate biserica Dancu (1880), Biserica „Sfânta 
Vineri” (1889), fragmente de piatră sculptată provenind de la Palatul Roznovanu etc. 

S-a hotărît efectuarea unui sondaj la est de traseul acestui zid (care oricum avea să fie 
distrus) pentru verificarea punctului de pornire a pantei naturale și pentru verificarea 
cuprinsului arheologic al terenului, mai ales pentru a verifica dacă ruinele medievale 
găsite sub esplanada Teatrului de Vară continuau și mai departe, spre est29�  

Cu acel prilej s-a constatat că punctul de pornire al pantei inițiale era situat cu 4-5 m 
mai la sud decât cel atunci vizibil și că prezența ruinelor nu continua spre est. Firave 
urme arheologice amestecate au fost singurul rezultat al acestei investigații.

29. Ruinele identificate sub esplanada menționată au fost considerate atunci – și încă multă vreme după aceea – 
drept vestigii ale Curților Domnești din Iași (Alexandru Andronic, Eugenia Neamțu, Dinu Marin, Săpăturile arheologice 
de la Curtea Domnească din Iaşi, passim). În fapt ele alcătuiau, și aici, garnitura de amenajări și dependințe periferice și 
„extra muros” față de amplasamentul propriuzis al Curților.

Figura 27 – Amplasarea 
secţiunilor de cercetare 
pe locul de ridicare a 
noului Tribunal Judeţean
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8. Cercetări de salvare pe terenul frontului vestic al străzii Ștefan cel Mare 30  
(1982-1986, Plan 1 pct 8).  În luna decembrie a anului 1981 au început ample lucrări de 
săpare a unor viitoare fundații pe fontul vestic al străzii Ştefan cel Mare, imediat la nord 
de sediul Mitropoliei Moldovei și Sucevei (denumirea de atunci a Mitropoliei Moldovei 
și Bucovinei), vis-à-vis de Teatrul Național și de sediul actual al Primăriei Municipiului 
Iași. Atacarea brutală a unei astfel de zone – de maximă sensibilitate din punct de vedere 
al vestigiilor istorice cuprinse în profunzimea solului – a avut exact efectul scontat de 
istorici și arheologi: un teren înțesat de vestigii de arhitectură și un abundent material 
arheologic. Eforturile de stopare a săpăturilor au avut – din fericire – un rezultat deajuns 
de rapid 31�

Vestigiile de arhitectură (a ceea ce se vor dovedi a fi trei edificii medievale fiecare cu 
extindere apreciabilă), au segmentat foarte mult suprafața terenului, obligându-ne – în 
mare măsură – să conducem lucrările de investigare în funcție de traseul segmentelor de 
ziduri încă păstrate (Plan 5). Având în vedere această situație, suprafața de cercetat s-a 
redus drastic, anume la zona vest-nord/vestică a terenului, în rest șanțurile de fundare a 
construcțiilor și numeroasele gropi practicate în teren au diminuat mult posibilitățile de 
observare stratigrafică – dar nu și pe cele de recoltare a unui important fond de vestigii 
arheologice.

Cele mai vechi urme de viețuire identificate au fost cele datând de la sfârșitul secolului 
al XIII-lea și secolul următor constând, în principal, din fragmente ceramice dar și din 
urmele unei foste locuințe semi-îngropate, păstrată parțial 32. Urmele respective sunt 
de atribuit unuia dintre satele existente aici în preziua constituirii Iașilor ca târg – prin 
unificarea mai multor astfel de sate. Cert este că acest proces s-a desfășurat în ritm susținut 

30.  Lucrările ce cercetare și rezultatele acestora au fost publicate in extenso, vezi Nicolae N. Pușcașu, Voica Maria 
Pușcașu, Mărturii de civilizație şi urbanizare.... (vezi nora 2)

31.  „Povestea” acestor eforturi – pentru cei care nu au auzit de ele niciodată – ar merita poate odată povestită. Cert 
este că din 3 ianuarie 1982 au început acolo lucrări de cercetare arheologică, într-un teren ”scobit” cu excavatorul drept 
în mijloc și care – deci – nu mai permitea efectuarea necesarelor secțiuni longitudinală și transversală pentru testarea 
stratigrafiei generale a sitului.

32.  Ca observație general valabilă, putem remarca următoarea stare de fapt: densitatea de locuire – pentru fiecare 
dintre etapele istorice despre care va fi vorba mai departe – a dus la situația în care fiecare orizont de viețuire a 
determinat, prin amenajările pe care le comporta, străpungerea și dislocarea elementelor stratigrafice sau constructive 
realizate în perioada precedentă, în așa fel încât vestigiile cele mai vechi sunt și cele mai incomplete și cele mai prost 
păstrate.

Plan 5
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deoarece, aparținând  sfârșitului secolului al XIV-lea, s-au identificat urmele unor ateliere 
meșteșugărești cu produse foarte diversificate – chiar dacă extinderea fiecăruia dintre 
ateliere se confunda cu gospodăria meșteșugarului în cauză. 

Un atelier de prelucrare a pietrei (marcat printr-un depozit de cca 20 de bucăți de cute, 
unele în curs de prelucrare), atelier (ateliere?) de olărie (au fost găsite porțiuni limitate 
din plăcile de ardere a 2 cuptoare de ars ceramică înconjurate de aglomerarea specifică 
de mici fragmente ceramice călcate în picioare, dar și ceea ce pare să fi fost un depozit de 
oale lucrate din pastă zgrunțuroasă, cu ardere reducătoare 33), atelier de fierărie (atestat 
prin existența unor cantități apreciabile de scoabe, cuie, unelte cu tăiș de fier – cuțite (24 
de piese, întregi sau fragmentare), topoare (4 piese), securi (5 piese), dălți (4 piese), foarte 
multe elemente de prindere și fixare a ușilor și ferestrelor: balamale, zăvoare, garnituri, 
mânere , 27 piese), alte piese foarte diferite (lacăte, foarfeci, amnar, vârfuri de săgeată, etc. 
etc) – și nu în ultimul rând numeroase cuie, scoabe și potcoave) 34� 

În acestă serie de ateliere se remarcă cu deosebire un atelier de bijutier de la care ni s-au 
păstrat părți din micul cuptor de prelucrare a pieselor, cu vatră și cenușar pline de rebuturi 
dar nu numai, cu uneltele specifice – creuzete, ciocan și nicovală de bijutier (fig. 28)� 

Figura 28 – Inventarul descoperit în cuprinsul atelierului de bijutier: nicovală (a.); 
creuzete (b.), inel (c.), cercei (d.), ciocănel (e.)

Parcă pentru a încununa toate aceste descoperiri, către extremitatea central-vestică 
a suprafeței cercetate, au apărut fundațiile păstrate ale altarului unei mici biserici, cu 
fațadele decorate cu butoni din ceramică zmălțuită (fig. 29). Nivelul este marcat de 

33.  Descoperit în afara ariei cercetate de noi, dar în apropiere spre nord-vest (în profilul cavității deja excavate acolo 
care probabil l-a și distrus parțial) depozitul mai cuprindea la data descoperirii 8 vase identice,  clădite unele peste 
altele, majoritatea perfect reîntregibile, dar și multe fragmente de același fel.

34.  Piesele produse în aceste atelierele – găsite mai multe din ficare dintre categoriile enumerate – însumează o 
cantitate (104 piese distincte fără cuie, scoabe și potcoave și fără unele piese sau fragmente din fier neidentificabile) care 
aproape depășește numărul pieselor de același fel descoperite per total pe teritoriul Iașilor, fie în cercetări sistematice, 
fie ca descoperiri întâmplătoare.

e)
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prezența monedelor datând din perioada domniei voievozilor Petru I Mușat și Alexandru 
cel Bun. De altfel, tipul unora dintre monedele aparținând emisiunilor datorate acestui 
din urmă amintit voievod i-a determinat pe numismați să le considere emisiune cel târziu 
din anul 1408. Astfel că incendiul care a pus capăt acestui grup de ateliere poate fi datat 
în jurul acestei date.  

Viețuirea a fost reluată foarte curând, urmele substanțiale ale unei locuințe care 
a funcționat în timpul domniei voievodului Alexandru cel Bun constau dintr-un strat 
de dărâmătură de chirpic care acoperea o 

podea din lutuială, pătată, din loc în loc, de 
zone marcate de ardere secundară, podea 
la fața căreia au fost găsite numeroase 
fragmente ceramice sparte in situ și obiecte 
casnice rămase acolo în momentul producerii 
incendiului locuinței (fig. 30)� 
Figura 30 – Inventar descoperit în locuinţa 
a cărei funcţionare a fost datată în timpul 
domniei voievodului Alexandru cel Bun: 
farfurie (a.), căni cu gura trilobată (b., c.), 
lacăt (d.)

Apoi, pe și în zona centrală a terenului 
s-a început construirea unei clădiri de 
mare extindere, care acoperea o suprafață 
de minimum 22,00 m pe direcția nord-
sud și cu o lărgime de minimum 20,00 
m35. Construită din zidărie de piatră 
legată cu mortar de var, cu fundațiile 
implantate puternic în adâncimea solului 
(până la -1,75 m față de nivelul de zidire), 
din fosta sa alcătuire s-au mai păstrat 
elevațiile pe o înălțime variind de la 
0=cota de fundare, până la +30-50 cm. Un 
fapt deosebit de important – și interesant, 
în același timp – este acela că edificiul 
includea o sală circulară, cu diametrul de 
15,20 m. Pornirile a două ziduri paralele, 
cu orientare est-vest, traversau zona 
centrală a încăperii, și avuseseră funcția 

35.  Dimensiunile maxime până la care s-au putut urmării zidăriile respective. Ele au fost însă amputate, pe toate 
cele trei laturi controlate de noi (sud, vest și nord) de șanțurile de fundare ale unor construcții ridicate, după cum vom 
vedea mai jos, în decursul secolului al XVII-lea. 

Figura 29 – Buton de ceramică zmălţuită din 
sistemul de decorare a faţadelor bisericuţei 
distruse în jurul anului 1408
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evidentă de radiere, zidite doar la nivelul fundației și, cu mare probabilitate, menite să 
susțină eventuale puncte de sprijin ale boltirii proiectate 36. Încăperea circulară în sine este 
o realizare deosebită, oricum unică până în momentul de față, și ridică serioase semne de 
întrebare privind felul în care ea ar fi urmat să fie folosită – dimpreună cu edificiul care o 
adăpostea 37. Că aceasta urma să fie o folosire cu carater deosebit și la cel mai înalt nivel 
cred că este indubitabil.

Din motive pe care nu le putem cunoaște, construirea a fost oprită la o cotă necunoscută 
de noi astăzi, oricum după începerea zidirii elevațiilor, și a fost abandonată ca atare 38� 
Procesul de degradare lentă care a avut loc o bucată de timp (perioadă în care s-a format un 
strat de sfărâmătură măruntă de piatră și mortar la baza zidăriilor), ne face să presupunem 
că până la un moment dat se dorea continuarea zidirii edificiului. Pe nivelul amintit mai 
sus a fost găsită în situ o monetă emisă de voievodul Iliaș I (1432-1436), fiul și urmașul în 
Scaunul Moldovei al lui Alexandru cel Bun. Această datare se confirmă prin faptul că de 
atunci începe procesul de spoliere a ruinelor amintitei construcții și, foarte curând, se trece 
la ridicarea – în imediata sa apropiere – a unei locuințe, tot din chirpic, al cărei inventar 
(deajuns de puțin numeros și în stare rea de conservare denotă mai mult o părăsire a 
locuinței decât distrugea sa prin surprindere) datează cu siguranță din perioada domniei 
lui Ştefan cel Mare (fig. 31)� 

Figura 31 – Piese din inventarul 
locuinţei care a funcţionat în 
timpul domniei lui Ștefan cel 
Mare strachină (a), cahle (b., d.), 
cană cu gura trilobată (c.)

Un pavaj din lespezi de piatră 
pe pat de nisip, foarte îngrijit 
amenajat în zona nordică a 
suprafeței cercetate, și care avea 
o orientare de la sud-est la nord 
vest este singurul element păstrat 
datând din secolul al XVI-lea. 
Prezența pavajului indică desigur 
o zonă de circulație între două 
puncte de interes în acele timpuri.

În decursul secolului al XVII-lea 
se construiesc două edificii aliniate 
aceluiași front (care corespunde 
frontului vestic actual al străzii 

Ştefan cel Mare) și care însumează în final o fațadă desfășurată de peste 75 m (fig. 32)� 
36.  Întâmplarea a făcut ca excavatorul să ”atace” chiar în centrul acestei săli, dislocând mare parte din zidurile 

amintite (dimpreună cu puzderie de material arheologic, desigur) și făcând astfel imposibilă orice fel de observație sau 
constatare arheologică. 

37.  Părerea mea personală în acest sens este că – având în vedere calitatea și cantitatea materialului arheologic 
recoltat pe întreaga suprafață a Iașilor locuită în etapa medievală – târgul Iași din secolul al XV-lea era pregătit cu bună 
știință de domnia voievodului Alexandru cel Bun să devină una dintre principalele rezidențe voievodale ale Moldovei.

38.  Nu este exclus ca întreruperea lucrărilor de construcție să se fi datorat momentului morții voievodului 
Alexandru cel Bun.



161

Cercetări arheologice în municipiul Iaşi 1975-1992 

Figura 32 – Vedere de la nord-est asupra ruinelor descoperite 
pe frontul vestic al străzii Ștefan cel Mare

Prima construcție intervenită în teren, cea sudică, înglobează și uneori suprapune zidăriile 
rămase din fosta construcție din secolul al XV-lea (îngreunând și mai mult urmărirea în teren 
a traseului de desfășurare a acestora din urmă). Compartimentarea complexă a edificiului – 
ridicat spre sfârșitul primei jumătăți a secolului al XVII-lea – a secționat prin fundațiile sale 
de peste 2 m adâncime terenul pe care se desfășurase, și implicit au distrus toate vestigiile 
pe care acesta le cuprindea. Partea vestică a clădirii cuprinde și pivnițe dispuse pe direcția 
nord-sud prin construirea cărora s-au  scos din circuitul științific 70% din vestigiile locuinței 
semi-îngropate datînd de la începutul secolului al XIV-lea, ca și vestigiile bisericuței distruse 
în jurul anului 1408. Pivnițele s-au păstrat până astăzi.

Cea de a doua construcție a intervenit în jumătatea nordică a terenului supus acum 
cercetării și a fost ridicată în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Din fosta sa extindere 
s-au păstrat urmele unor pivnițe  deosebit de mari, dispuse în partea nordică și care depășeau 
în adâncime nivelul depunerilor geologice. Găsite cu boltirile total distruse, fosta alcătuire 
a pivnițelor – din 4 travee dispuse pe direcția est-vest, fiecare cu boltire semicilindrică – a 
putut fi citită doar pe pereții marginali, de sud și vest. În rest, cavitatea pivnițelor a distrus 
orice vestigiu de interes arheologic care a existat vreodată în această mare suprafață.

Amândouă construcțiile au fost demantelate simultan în primele decenii ale secolului 
al XIX-lea, afectate – poate – de seria de seisme care au marcat sfârșitul secolului al XVIII-
lea și primele decade ale celui următor 39. Deasupra lor s-au ridicat clădirile mărunte (care 

39.  Importante cutremure au avut loc, respectiv, la 6 aprilie 1790, la 26 noiembrie 1793, la 14/26 octombrie 1802, la 
26 noiembrie 1829 și la 23 ianuarie 1838 (vezi Dan Lungu și colab, op.cit., passim) 
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au și săpat multe gropi adânci de gunoi în propriile curți), dărâmate – la rândul lor – în 
preziua începerii lucrărilor de excavare, în iarna anului 1981. 

Chiar dacă au fost excutate în condiții foarte dificile de observare stratigrafică, 
cercetarea terenului situat pe frontul vestic al străzii Ştefan cel Mare s-a soldat cu 
importante rezultate: descoperirea unor vestigii semnificative de arhitectură medievală 
și un remarcabil fond de piese arheologice care, deși în multe cazuri, rupte din contextul 
lor stratigrafic (provenind din conținutul unor gropi), prezintă o mare importanță prin 
însăși semnificația lor individuală. 

Din această serie, trebuie să amintim în special monedele, descoperite în număr de 154 
de piese, foarte multe recoltate în context stratigrafic clar și deci cu bună valoare de datare. 
Se remarcă monedele emise în Moldova, emisiuni așe voievozilor Petru I, Alexandru cel 
Bun, Iliaș I, Petru al II-lea, Ştefan al II-lea, Ştefan cel Mare și Bogdan al III-lea, în total 21 
piese. 

Tot din multitudinea pieselor arheologice, enumerăm și  cele câteva vase întregi dar 
și fragmentele ceramice, în bună parte restaurabile, la fel și impresionanta garnitură de 
unelte din fier, așa cum deja am specificat, dar și resturi de podoabe, etc fig. 33).

Spre confirmarea valorii tuturor celor descoperite aici, proiectul blocului lamă care 
urma să se alinieze frontului construit spre sud și nord al străzii Ştefan cel Mare a fost 
anulat 40. Ruinele au fost acoperite – total neadcvat și împotriva dorinței noastre – cu o 

40.  După informațiile mele, investiția pentru blocul lamă amintit anulată de cercetările noastre era în valoare de 
180.000.000 de lei atunci, în anul 1986 ! 

Figura 33 – Piese arheologice descoperite prin cercetările efectuate pe terenul situat pe 
frontul vestic al străzii Ștefan cel Mare:
● nasture din argint filigranat, sec. XV-XVI (a.) ; 
● fragment de placă ceramică – componentă a unui panou decorativ de mari dimensiuni - 
zmălţuită, cu reprezentarea balaurului străpuns de Sfântul Gheorghe, sec.XV (b.); 
● vârf de săgeată, sec. XIV-XV (c.); - foarfecă, sec. XV (d.); 
● buton de vas, zmălţuit, cu reprezentarea stemei Moldovei şi cu legendă cu caractere 
latine, sec. XV (e); 
● capac de candelă din bronz, sec. XV, (f.); 
● cană mică, zmălţuită, cu gura trilobată, sec. XVII (g.), 
● seceră, sec. XV (h.).

d)

e)

f) g)

h)
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prea masivă platformă de beton care obturează orice posibilitate de privire de ansamblu 
asupra spectaculosului ansamblu de ruine, platformă peste care este amplasat acum bine 
cunoscutul „cub”41�

9. Cercetări arheologice sistematice efectuate la interiorul bisericii Sfântul Gheorghe 
„Mitropolia Veche” din Iași, (1984-1986, plan 1 pct. 9)42. Cercetările au fost demarate la 
solicitarea expresă a I.P.S. Teoctist, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Sucevei, ca etapă 
premergătoare unor ample lucrări de restaurare a edificiului. Restaurările amintite erau 
menite să remedieze avariile provocate de cutremurul din 4 martie 1977, dar și să rectifice 
unele dintre nefericitele intervenții făcute în ultimele două secole și care viciaseră aspectele 
interior și exterior ale edificiului.

Lucrările s-au desfășurat exclusiv la interiorul bisericii 43 și au avut drept principal 
obiectiv verificarea stadiului de conservare a fundațiilor edificiului – și în general a 
tuturor zidăriilor acestuia. În acest sens, au fost obținute date tehnice concludente privind 
sistemul de fundare, de construire a elevațiilor și fostelor boltiri. 

La începerea lucrărilor, biserica prezenta un spațiu unic deschis, acoperit de o boltire 
în leagăn făcută din șipci și acoperit cu tencuială. Boltirea înițială – a cărei configurații de 
detaliu o putem astăzi doar intui – a fost desființată în momentul dărâmării zidului care 
despărțise naosul de pronaos, probabil cu prilejul prefacerilor efectuate în anii 1827-1830. 
Tot atunci cu mare probabilitate, au fost înzidite golurile pridvorului 44� 

Cercetările au reperat vestigiile zidului despărțitor, dar și mormintele existente la 
interiorul bisericii atât pe cele mirene, cât și mormintele a patru foști mitropoliți 45. A fost 
pentru prima dată când s-a putut cerceta din punct de vedere arheologic exteriorul unui 
mormânt de mitropolit (fig. 34)� 

Construirea Bisericii „Sfântul Gheorghe” a avut loc în cuprinsul unei suprafețe delimitate 
ca aparținând sediului mitropolitan cel puțin de la începutul secolului al XVII-lea. Sens 
în care vestigiile de viețuire anterioară se opresc la acestă dată. Stratigrafia reperată se 
corelează perfect cu realitățile arheologice identificate, puțin mai spre nord, pe frontul 
vestic al străzii Ştefan cel Mare, la acest obiectiv de cercetare găsindu-se însă numai piese 
și fragmente de piese databile în secolele XIV-XVII, fără urme de amenajări de orice fel.

41.  Ceea ce nu se cunoaște în general este faptul că vârful ascuns în adâncime al cubului indică centrul sălii circulare 
din construcția începută în prima jumătate a secolului al XV-lea.

42.  Cu începere din acei ani, a debutat o perioadă nefericită pentru toate muzeele din țară: perioada de autofinanţare� 
Fondurile alocate muzeelor prin Consiliul Culturii și Educației Socialiste au fost drastic reduse iar salariile personalului 
– atât cel  administrativ, cât și cel specializat – nu au mai fost asigurate decât în măsura în care resursele respective 
erau ”câștigate”: prin prestări de servicii (conferințe, consultări de specialitate) sau prin comercializarea unor bunuri 
confecționate de personalul muzeelor. În ceea ce privește activitatea Muzeului de Istorie a Moldovei în acest sens, 
după ce am respins din capul locului ideea confecționării de mărțișoare și felicitări, s-a recurs la întocmirea de mape 
didactice pe diverse teme (foarte documentate și bogat ilustrate), la confecționarea de cabinete școlare de istorie, la 
confecționarea de replici după monede și medalii din colecțiile muzeului, etc. Cele expuse foarte pe scurt aici – și care 
au durat până în anul 1989 – erau departe de a ne mai putea ține conectați la preocupări de cercetare științifică. 

43.  Rezultatele investigațiilor de la interiorul bisericii au fost prezentate pe larg, vezi Nicolae N. Pușcașu, Voica 
Maria Pușcașu, Biserica Sf. Gheorghe, ”Mitropolia Veche” din Iaşi, în Monumentul. Tradiție și viitor., XIII, partea I-a, 2011, 
p. 309-364.

44.   Material inedit. Mulțumesc D-nei Lucia Ionescu care mi-a permis să consult lucrarea D-sale de diplomă, cu un 
foarte interesant capitol privind pridvorul Bisericii ”Sfântul Gheorghe ” al Vechii Mitropolii din Iași. 

45.  Este vorba de mormintele mitropoliților Gavril Calimachi (mort la 29 februarie 1796), Leon Gheuca ( 1788), 
Iacov Stamate (decedat la 8 martie 1803) și Meletie Dumitrescu (20 iunie 1848).
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*  *  *

Excursul întreprins acum – cu scopul deliberat de a încerca familiarizarea cititorilor 
cu unele dintre fostele descoperiri, fostele situații de depășit și stări de fapt de evitat pe 
viitor – sper să-și atingă scopul și să ne sensibilizeze asupra importanței fiecăreia dintre 
piesele sau vestigiile care pot aduce o lumină cât de mică în cunoașterea trecutului nostru, 
în speță, în cunoașterea trecutului tumultuos al orașului Iași.

Figura 34 – Vedere de la vest, de sus, asupra cercetărilor efectuate în aria 
pridvorului (după redeschiderea golurilor acestuia).  
În prim plan, dreapta, un mormânt mitropolitan, umblat din vechime.
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Cosmin Sandu

Renăscut după aproape 100 de ani de la înființarea sa în anul 1920, Muzeul Municipal 
din Iași este astăzi amenajat în casa monument istoric Burchi-Zmeu, din cuprinsul vetrei 
vechi a orașului. Este imobilul în care, în anul 1919, pricipesa Olga Sturdza, o apropiată a 
Reginei Maria, a deschis Societatea Orfanilor de Război - filiala Iași.

Începând cu anul 2019 muzeul municipal ieșean a primit titulatura de ,,Regina Maria”, 
făcând și în acest fel legătura cu trecutul orașului şi locului în care este amenajat. 

Imobilul dispune de un salon mare, încăpere care a fost transformată într-o sală de 
conferințe numită Sala „Gheorghe Ghibănescu” în memoria primului director, cel care 
în 1920, alături de un grup de intelectuali, a înființat instituția a cărei moștenire culturală 
o revendică actualul muzeu. Este spațiul unde se organizează periodic evenimente 
culturale, lansări de carte, prelegeri, majoritatea despre istoria orașului. Așadar, Sala 
„Gheorghe Ghibănescu” este întotdeauna pregătită să-i găzduiască pe cei ce doresc să 
cunoască cultura și istoria locală.

6 octombrie 2018
A fost data la care Muzeul Municipal Iași a primit vizita participanților la Simpozionul 

Internațional „Monumentul - tradiție și viitor”,  ediția a XX-a.
Tot la începutul lunii octombrie 2018 Muzeul Municipal Iași a organizat două evenimente 

dedicate fotografiei. Expoziția Vorbesc monumentele (colecția fotografică Valeriu Dornescu) 
și expoziția Un Iaşi subiectiv privit prin obiectiv  (echipa paginii Iași–Fotografii Vechi, 
Cosmin Sandu și Liviu Aileni). Prin proiectul Un Iaşi subiectiv privit prin obiectiv s-a urmărit 
prezentarea către publicul de toate vârstele a istoriei orașului și a trecerii timpului, așa cum 
transpare din cele 30 de panouri comparative.

26 octombrie 2018
Uniunea Scriitorilor din România Filiala Iași, în cadrul manifestării Revista Convorbiri 

Literare şi Centenarul Marii Uniri, au organizat la Muzeul Municipal o expoziție pe acceași 
temă ce a cuprins documente din istoria de peste un secol a prestigioasei reviste literare 
ieșene.
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27 octombrie 2018
A avut loc în „Sala Gheorghe Ghibănescu” a Muzeului Municipal al doilea cenaclu 

civic, marca ABCivic. 

30-31 octombrie 2018 
S-a desfășurat la Muzeul Municipal Simpozionul Patrimoniului cultural al județului Iaşi�
În deschidere au vorbit: dr. Aurica Ichim - directorul Muzeului Municipal Iași, Pr. 

Constantin Sturzu - reprezentant din partea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, prof. univ. 
dr. Daniel Şandru - coordonatorul Departamentului Centenar al Primăriei Municipiului 
Iași, prof. dr. Alexander Rubel - directorul Institutului de Arheologie, Academia Română 
- Filiala Iași, Irina Iamandescu - reprezentant al Institutului Național al Patrimoniului 
din București, dr. Senica Ţurcanu - Şef secția Muzeul de Istorie a Moldovei, Complexul 
Muzeal Național „Moldova” Iași, dr. Ioan Milică - directorul Bibliotecii Centrale 
Universitare „Mihai Eminescu” din Iași și prof. univ. dr. Sergiu Musteață - manager de 
proiect, Institutul de Arheologie, Academia Română - filiala Iași.

Expoziţia „Un Iaşi subiectiv privit prin obiectiv”

Revista Convorbiri Literare şi Centenarul Marii Uniri
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În partea a doua au susținut prezentări: dr. Vasile Chirica, cercetător - Institutul 
de Arheologie, Academia Română - filiala Iași, ing. Paul Zamfir - director al Clubului 
CFR, dr. Alexandru Berzovan, dr. Cătălin Hriban, dr. Ştefan Honcu, dr. Sever Boțan - 
cercetători la Institutul de Arheologie, Academia Română - Filiala Iași, dr. Ciprian 
Teodorescu - bibliograf la Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iași, lect. univ. dr. 
Cristian Ungureanu - Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, dr. Maria 
Bilașevschi - critic de artă - Casa de Cultură „Mihail Ursachi” din Iași, dr. Liliana Mihaela 
Petrovici - arhitect - Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, Universitatea Tehnică 
„Gh. Asachi” din Iași, drd. Silvian Emanuel Man - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași - Facultatea de Istorie.

11 noiembrie 2018
S-a omagiat ZIUA ARMISTIŢIULUI şi ZIUA VETERANILOR din teatrele de operatiuni� 

Pe data de 11 noiembrie 1918, la ora 11.00, intra in vigoare Armistițiul între Puterile 
Antantei și Germania, în urma căruia se punea capăt Primului Război Mondial și se 
creau condițiile necesare realizării Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. La evenimentul 
organizat în „Sala Gheorghe Ghibănescu” a Muzeului Municipal Iași au fost prezente în 
jur de 40 de persoane.

20 noiembrie 2018 
A avut loc la Muzeul Municipal Iași vernisajul expozițieiIpostaze ale privirii,  având ca 

autor pe Cezara Moraru și Maria Bilașevschi, în calitate de curator.
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1 decembrie 2018
Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri a cuprins următoarele activități:
- Arborarea steagului regal.
- Vernisajul expoziției de medalisticăCtitori de neam şi țară, unde au fost expuse în 

ordine cronologică piesele: Ştefan cel Mare și Sfânt, Mihai Viteazul, Alexandru Ioan 
Cuza, Carol I și Ferdinand Întregitorul aflate colecția doamnei Iulia Claudia Antăluță. 
În centrul atenţiei s-a aflat copia spadei lui Ştefan cel Mare și Sfânt. Au fost expuse copii 
ale portretelor domnilor și regilor ale căror efigii s-au aflat pe medalii și au fost tipărite 
semne de carte cu imagini ale pieselor expuse, fiind oferite vizitatorilor.

- Colocviul Elogiu eroinelor Războiului Reîntregirii Naționale unde au prezentat comunicări 
științifice: prof univ.dr Adina Berciu Drăghicescu, prof. univ. dr. Dana Baran, Dr. Aurica 
Ichim, dr. Dorina Ciornei

- Prezentarea albumului Eroinele României Mari. Destine din linia întâi, de către prof. 
univ. dr. Adina Berciu Drăghicescu și c.s. dr. Mihail Ipate.

- Expoziția: Doamne române. Jertfă şi faptă în realizarea Marii Uniri care a înfățișat imagini 
ale eroinelor Primului Război Mondial. Au fost expuse și un număr de șase costume 
populare, vrând să ilustreze contribuția femeii ramase „acasă” la realizarea visului de 
secole a românilor. Expoziția a fost alcătuită în colaborare cu Biroul Relații cu Societatea 
Civilă Iași din cadrul Primăriei Iași. 

Manifestările s-au bucurat de succes, publicul participând activ, având numeroase 
intervenții și adresând întrebări pe temele puse în dezbatere.

Manifestările Marii Uniri
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2 decembrie 2018
A fost organizată manifestarea intitulată: Traseul Memoriei, acțiune coordonată de 

Primăria Iași care a adunat un grup de aproximativ 50 persoane care au participat la turul 
ghidat încheiat la Muzeul Municipal. 

Centenarul Marii Uniri - Vernisajul expoziției taberei de creație Dragomireşti Maramureş, 
unde au fost expuse lucrările unui grup format din 14 artiști români. Picturile au fost 
realizate pe plaiurile maramureșene. În deschidere a avut loc un concert de colinde 
și muzică tradițională maramureșeană, susținut de grupul de copii „Nicoară Timiș” 
din Dragomirești, Maramureș. Au fost prezenți autorii lucrărilor şi primarul comunei 
Dragomirești. 

8 decembrie 2018
A fost organizată o Seară de Colinde susținută de corala Armonia, dirijor Valeriu Gâdei.

11 decembrie 2018
A avut loc vernisajul expoziției Ateliere Albastre, conținând lucrări realizate de tinerii 

cu autism de la ANCAAR Iași în cadrul proiectului Atelier de pictură pe lut pentru tinerii 
cu autism. Prezenți au fost și partenerii internaționali ai proiectului Sport for social action�

În aceeaşi zi a avut loc şi colocviul: Unirea – Moment astral al poporului român, în cadrul 
căruia au susținut conferințe acad. Nicolae Dabija, dr. Aurica Ichim, dr. Vasile Diacon, 
acad. Vasile Tărâțeanu. Cu același prilej au fost lansate cărți semnate de Horia Zilieru, 
Viorel Dinescu, Theodor Codreanu, Emilian Marcu, Lina Codreanu și Vasile Fluturel. A 
fost lansată revista de experiment literar „Feed back” nr. 11-12/2018 și a fost susținut un 
recital de chitară de dl. Cezar Popescu.

Manifestările organizate în a doua parte a lunii decembrie 2018 au cuprins o expoziție 
privind interioarele țărănești și susținerea unei cominicări a doamnei etnograf dr. Angela Olaru 

Centenarul Marii Uniri - 
expoziţie Maramureş
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pe tema obiceiului tradițional din Ajunul Crăciunului. La deschiderea expoziției a avut loc 
și o degustare de bucate tradiționale de post. Prezența a fost numeroasă, cele peste 100 de 
persoane putând admira piesele și bucatele expuse.

13 ianuarie 2019
Eminescu–paşi prin Iaşi, titlu sub care au fost reunite 

mai multe activități.
În deschiderea manifestărilor Prof. univ. dr. Mihai 

Dorin și Prof. Elena Leonte au evocat importanța 
omului de cultură Mihai Eminescu și legăturile sale 
cu orașul Iași. 

A urmat vernisajele expozițiilor Mihai Eminescu –169, 
reunind obiecte medalistice cu tematică eminesciană 
din colecția Iulia-Claudia Antăluță și Eminescu – Paşi 
prin Iaşi, curator Cosmin Sandu - Pagina Iași (Fotografii 
vechi), prin care a fost reconstituit un traseu al 
peregrinărilor eminesciene pe tărâmuri ieșene.

A fost și o seară de muzică și poezie, inchinată poetului național, la Muzeul Municipal, 
în care Georgiana Nistor și prof. Viorel Câtea au încântat publicul cu melodii pe versuri 
de Mihai Eminescu.

20 ianuarie 2019
S-a desfășurat la Muzeul Municipal evenimentul artistic cu titlul Şezătoarea Unirii,  

dedicat împlinirii a 160 de ani de la Unirea Principatelor.

24 ianuarie 2019
În Sala „Gheorghe Ghibănescu” a Muzeului Municipal și în organizarea Editurii Junimea 

Iași a avut loc Colocviul Besiki, care a prilejuit lansarea volumului de versuri Oştile tristeții, 
ediția a doua, apărută la Editura Junimea, în traducerea lui Dumitru M. Ion, precum și 
semnalul editorial al cărții Din străinătate, de Mircea Radu Iacoban, în Colecția „Exit”, de la 
aceeași editură, volum prezentat de criticul literar Ioan Holban.

La evenimentul cultural a fost prezent și domnul primar Mihai Chirica, care a evocat 
importanța personalității lui B. Gabashvili pentru cultura ieșeană. 

Invitați au fost poeta Carolina Ilica (București), Gary Gingihașvili (Tel Aviv, Israel) și 
NuzgarSarjiveladze (Tbilisi, Georgia), amfitrionii fiind Aurica Ichim, directorul Muzeului 
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Municipal și Lucian Vasiliu, directorul Editurii Junimea. Colocviului i-a urmat vernisajul 
expoziției omagiale „Besarion Gabashvili, poet și diplomat georgian”, expoziție realizată de 
Cristina Danilov, de la Primăria Municipiului Iași, împreună cu scriitorul Mircea Radu Iacoban.

25 ianuarie 2019
A avut loc Vizita Ambasadorii Unirii, în care 

un grup numeros de oaspeți, organizat în 
cadrul proiectului „Ambasadorii Unirii”, a 
vizitat expozițiile Muzeului Municipal. 

Cum întâmplările frumoase se petrec 
alături de oameni de suflet, aflat în muzeu în 
avantpremiera lansării cărții sale, domnul Col.
(rz)ing. Corneliu Coman a fost ghid ad-hoc în 
Povestea Iașilor.

26 ianuarie 2019
A avut loc lansarea volumului Enigmaticul 

primar Dr. N. A. Racovitză, avându-l ca autor pe 
Col.(rz)ing. Corneliu Coman. 

În deschiderea evenimentului a rulat filmul 
documentar Medici ȋn linia ȋntâi (1916-1918) 
realizat de Alina Ţiței, iar Prof. Dr. Eugen 
Târcoveanu a evidențiat efortul pe care 
cadrele medicale l-au făcut în timpul Primului 
Război Mondial, fiind evocate personalități 
precum Ioan Cantacuzino sau Grigore T. Popa, 
participanți activi în lupta pentru eradicarea 
maladiilor care au curmat mai multe vieți decât 
au făcut-o gloanțele.

Domnul Sorin Iftimi a prezentat volumul 
alcătuit de Corneliu Coman, insistând și 
asupra unor detalii legate de contextul istoric 
al perioadei 1917-1918 în care primarul N. A. 
Racoviță și-a desfășurat activitatea.
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27 ianuarie 2019
S-a desfășurat evenimentul intitulat Amiaza culturală bucovineană, care a prilejuit 

lansarea a trei volume:
- Vasile Pop, Moldova, teatru de confruntare a trei imperii 1848-1850, Editura Pan Europe, 

2018�
Ion Filipciuc, Generalul Iacob Zadik în Bucovina�
Ion Filipciuc, Temeiul Unirii Bucovinei cu Regatul României�
Invitata fost Prof. univ. dr. Mihai Cojocariu, iar moderator Dr. Vasile Diaconu.

8 februarie 2019
A avut loc workshopul regional Despre fericiri…,un eveniment organizat de Colegiului 

Național al Asistenților Sociali din România - Sucursala Teritorială Iași și de Asociația Pro 
Roma, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Muzeul Municipal Iași și Asociația 
„Aproape de Oameni” Iași – A.D.O. 

Invitatul special al workshopului a fost președintele Asociației Pro Roma, psihologul 
Margareta Herțanu, iar calitatea de moderator a avut-o președintele Sucursalei Teritoriale 
Iași, din cadrul Colegiului Național al Asistenților Sociali din România, dr. Magdalena 
Roxana Necula.

11 februarie 2019
A avut loc lansarea albumului 

Alexandru Ioan Cuza - Abdicare 
şi exil,coordonat de Dr. Aurica 
Ichim. Data nu a fost aleasă 
întâmplător, fiindcă la 11 
februarie 1866, după 7 ani de 
reforme în Principatele Unite, 
Alexandru Ioan Cuza a fost 
obligat să abdice, luând calea 
exilului.

La evenimentul a fost onorat 
de prezența unor personalități ale 
istoriografiei ieșene: Prof. univ. 
dr. Petronel Zahariuc, decanul 
Facultății de istorie; Prof. Univ. Dr. Gheorghe Cliveti, directorul Institutului de Istorie 
„A. D. Xenopol”, Prof. univ. Cătălin Turliuc de la același institut, cărora li s-a alăturat 
domnul primar Mihai Chirica.

În cadrul evenimentului au fost acordate și plachetele Iaşi Capitală Istorică a României�
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13 februarie 2019
Primăria Municipiului Iași, Casa de Cultură „Mihai Ursachi” și Asociația Culturală 

„Feed Back” au organizat evenimentul cultural In Memoriam Grigore Vieru. La manifestare 
au participat acad. Mihai Cimpoi, acad. Valeriu Matei, acad. Nicolae Dabija, Emilian 
Galaicu Păun, Nina Corchinschi și Zina Bivol.

Programul manifestării a inclus momente artistice, depuneri de jerbe la bustul 
poetului din Parcul Copou, alocuțiuni, ceremonial Te Deum, recitaluri de poezie, dar și 
simpozionul cu tema Grigore Vieru – Poetul, Învățătorul, Tribunul�

Alături de celelalte instituții culturale și administrative, Muzeul Municipal Iași a adus 
omagiul cuvenit poetului Grigore Vieru.

23 februarie 2019
S-a desfășurat la Muzeul Municipal colocviul Sărbătoarea dragostei la români susținut 

de doamna etnolog dr. Angela Olaru. Evenimentul s-a înscris sub semnul lui 2019, an 
consacrat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca fiind Anul omagial al satului 
românesc (al preoților, învățătorilor şi primarilor gospodari)�

28 februarie 2019
La împlinirea a 181 ani de la nașterea lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, a avut loc un 

colocviu dedicat acestui moment evocator, la care au participat: Octavian Onea, muzeograf 
la Castelul Hasdeu și Vasili Malaneschi, Muzeul Literaturii Chișinău.

Evenimentul a fost urmărit și de un grup de elevi de la Şcoala ”Carmen Sylva”.

1 martie 2019
Cu Creangă în gând la Muzeul Municipal, 

a fost evenimentul reunit în jurul a două 
semnificații, începutul primăveriiși aducerea 
aminte a nașterii marelui povestitor Ion 
Creangă.  A fost prilejul cu care Muzeul 
Municipal a strâns alături două grupuri de 
elevi de la Şcoala Carmen Sylva, care au 
putut urmări un filmdocumentar despre 
viața lui Ion Creangă, realizat de Corneliu 
Coman și au vizitat expozițiile muzeului. 
În sala Gheorghe Ghibănescu, Drd. Silviu 
Parascan a citit celor mici o poveste în 
dulcele grai moldovenesc.

La aceeași dată s-a desfărșuratlanasarea cărții Genunchi pentru flori de câmp, de Maria 
Grădinaru. Volumul a fost prezentat de Firiță Carp, Florin Dochia, Paul Gorban și Ioan 
Holban, evenimentul fiind moderat de Aurica Ichim, directorul Muzeului Municipal.

9 martie 2019
Regal închinat femeii, de ziua bărbatului, a fost evenimentul care a adunat un public 

numerosce a răspuns invitației de a parcurge la pas Ulița Podului Verde, într-o incursiune 
de poveste ghidată de Prof. univ. dr. Mihai Cojocariu, printr-o conferință intitulată  
Cucuoanele de pe Podul Verde (1850). Conferința s-a dorit a fi începutul unei serii de 
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prelegeri organizate la Muzeul Municipal 
Iași, în care personalități ale istoriografiei 
din Orașul celor 7 Coline să povestească 
despre istoria Iașului.

În aceeaşi zi a avut loc şi evenimentul 
Amiaza culturală bucovineană la Muzeul 
Municipal, care a prilejuit lansarea 
volumelor:

Termeni păstoreşti în limba română (vol 
I-III), Editura Alfa, Iași, 2017, alcătuit de Ion 
Popescu-Sireteanu.

Enciclopedia Bucovinei, vol I-III, Editura 
Karl A. Romstofer, Suceava, 2018,alcătuit 
de AlisNiculică, Emil Satco.

Invitați să prezinte volumele au fost 
scriitoarea Dina Cernicam, Conf. univ. dr. 
Ioan Milică și dr. Liviu Papuc.

23-24 martie 2019
Au fost organizate manifestări 

de comemorare a lui Ion Mitican. 
Sala „Gheorghe Ghibănescu” a fost 
neîncăpătoare pe 24 martie pentru cei care 
au dorit să onoreze memoria regretatului 
cronicar al Iașilor de altădată. Despre 
personalitatea și moștenirea sa culturală 
au vorbit doamna Ina Chirilă, de la 
Arhivele Naționale Iași, Mircea Ciubotaru 
și consăteni din Dăneștiul natal.

4 aprilie 2019
A avut loc conferința DOR de țara mea, în cadrul căreia cercetător dr. Adina Hulubaș a 

prezentat prelegerea cu titlul Familia în cultura tradițională. Generalul-maior (rz.) dr. Vasile 
Roman a vorbit celor prezenți despre dragostea de neam ca atitudine și responsabilitate 
a generației prezentului.



175

Activitatea Muzeului Municipal ,,Regina Maria” Iaşi (octombrie 2018 – octombrie 2019)

16-17 aprilie 2019
Şcoala Altfel, la Muzeul Municipal� 

A fost zile în care au trecut pragul casei 
vornicului Ilie Burchi și ne-au încântat cu 
buna lor dispoziție elevii de la Colegiul 
«Emil Racoviță» și Liceul Teoretic «Vasile 
Alecsandri».

18 aprilie 2019
Vernisajul expoziției Iaşi – oraş al spiritualității, a fost un moment de înaltă ținută organizat 

în apropierea Sărbătorilor Pascale, prezentând parcursul istoric al credinței în spațiul ieșean. 
La eveniment au participat primarul municipiului Iași, Mihai Chirica; Prof. univ. dr. 

Petronel Zahariuc - decanul Facultății de Istorie, reprezentanți ai instituțiilor locale precum și 
un public numeros de ieșeni.

Mulțumiri speciale se îndreptă către Arhivele Naționale Iași, Mitropolia Moldovei 
și Bucovinei, Complexul Muzeal Național ”Moldova” Iași, Facultatea de Istorie Iasi, 
Comunităților Evreilor, Armenilor și Lipovenilor.

5 mai 2019
Încet-încet Muzeul Municipal își găsește locul pe harta tururilor pietonale. A fost ziua 

în care muzeul a primit oaspeți în cadrul turului pietonal organizat de Travel BlitzZ - 
Discover Iasi Walkabout Tours.
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13 -17 mai 2019
Au fost zilele în care Muzeul Municipal Iași a fost gazdă în cadrul festivalului Poezia 

la Iaşi, organizat de Primăria Municipiului Iași și Casa de Cultură ”Mihai Ursachi”. Timp 
de 4 zile au avut loc recitaluri de poezie și spectacole de blues, folk. 

Recitaluri extraordinare de poezie au fost susținute de poeții: Horia Gârbea (România), 
Ion Cristofor (România), Maria Elena Blanco (Cuba), Arian Leka (Albania), Laura 
Garavaglia (Italia), Julius Bolek (Polonia) etc.

18 mai 2019
Noaptea Muzeelor 2019 la Muzeul Municipal 

Iaşi, când oaspeții au putut admira albumul 
oferit  în 1935 de primarul Osvald Racovitză 
Reginei Maria. În acel an a fost instituită 
data de 14-15 octombrie drept Sărbătoare a 
Orașului sub titulatura Luna Iaşilor, care se 
încadra între 29 septembrie și 29 octombrie 
1935, prin organizarea de expoziții 
urbanistice, artistice, culturale, industriale 
și agricole sub îndemnul patriotic: „Cu 
concursul tuturor să creem la Iași un mare 
centru de producție, artă și cultură.“

24 mai 2019
Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019:
Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive; 
Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Atribuire de Denumiri a 

Județului Iași, nr. 18 din 17.05.2019. 
Hotărăște: 
Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii Muzeului Municipal Iași în Muzeul Municipal 

„Regina Maria” Iași. 
Art. 2 Punerea în aplicare a prevederilor 

prezentei horărâri va fi asigurată 
întotdeauna cu respectarea cadrului legal 
incident de Muzeul Municipal „Regina 
Maria” - Iași. 

Ca urmare a acestei hotărâri de 
modificare a denumirii, s-a desenat o 
nouă stemă a muzeului, realizată în 
concordanță cu stema Muzeului Orașului 
Iași din anul 1920. Drept urmare, prezenta 
stemă reia simbolistica primei reprezentări 
sigiliografice a instituției și este 
împodobită și îmbogățită prin prezența 
coroanei Reginei Maria. 

„La toți de față și viitori, sănătate!”
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25 mai 2019
S-a desfășurat conferința cu titlul 

Nume de străzi şi cartiere ieşene. Desluşiri 
etimologice, susținută de prof. univ. dr. 
Mircea Ciubotaru, care a prezentat o scurtă 
istorie a denumirilor de străzi, indicând 
totodatăși eventuale modificări necesare 
în toponimia urbană ieșeană. A fost un 
eveniment de excepție și începutul unei 
serii de conferințe pe aceeași temă.

În aceeași zi a fost sărbătorită împlinirea 
unui secol de la prima audiție a Simfoniei 
nr. 3 în Do major a compozitorului român 
George Enescu. Momentul a fost marcat 
de Compartimentul Centenar din cadrul 
Primăriei Municipiului Iași prin lansarea 
mapei filatelice Centenarul Simfoniei a III-a 
George Enescu. 25 Mai 1919 - 25 Mai 2019. Au 
participat Laura Pavel, directorul economic 
Romfilatelia, Cătălin Sava, muzicolog, 
Mihai Chirica, primarul Municipiului Iași, 
Prof. univ. Daniel Şandru, coordonatorul 
Programului Centenar al Primăriei 
Municipiului Iași.

Evenimentul intitulat O stradă din vechiul 
Iaşi deschisă ştiinței şi copilăriei, în cadrul 
Festivalului Ştiințelor si Experimentelor, 
prin decizia Comisei de Circulație, cu 
susținerea, Ancăi Gherasim, reprezentantul 
pietonilor în acest for, strada Zmeu a fost 
închisă circulației auto între orele 14:00 
- 18:00, fiind oferită jocurilor copilăriei. 
Acțiunea s-a desfășurat în cadrul 
Experimentis, proiectul pentru educatie 
STEAM al Hackerspace Iași și Atelierul de 
Recreație și susținut de Fondul Ştiintescu 
Iași.

Se dorește ca evenimentul să fie un prim pas către organizarea în viitor a cât mai multor 
manifestări de acest gen, atât pe strada Zmeu, cât și pe alte artere, în cadrul proiectului 
Playing out - strazi pe care zburdă copiii.

15 iunie 2019
Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași a organizat un eveniment prilejuit de 

redeschiderea spațiului cultural din strada Lăpușneanu, numărul 24. 
Strada Lăpușneanu, cunoscută în trecutul premodern al orașului ca Ulița Sârbească, 

străbătută în modernitate de mari personalități precum Eminescu, Creangă, Cuza, a 
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fost locul unde anticarul Dumitru I. Grumăzescu a adunat ani de-a rândul, în ultimele 
decenii, generații întregi în jurul culturii, artei și dulcilor amintiri ale Iașilor de altădată. 
Cunoscut iubitor al personalității și operei lui Mihai Eminescu, Dumitru Grumăzescu a 
fost continuatorultradiției străzii Lăpușneanu ca leagăn al culturii și romantismului.

Așadar, Galeriile „Dumitru I. Grumăzescu», obiectiv cultural intrat în componența 
Muzeului Municipal «Regina Maria» Iași și-a deschis porțile. Trecut printr-o binemeritată 
perioadă de refacere și aflat în miezul istoric al urbei, locul așteaptă să se fixeze în 
conștiința locală prin evenimente artistice (lansări de carte, conferințe, expoziții de artă). 
Redeschiderea a fost ocazia cu care Muzeul Municipal «Regina Maria» Iași a propus 
ieșenilor ca după-amiezele de joi să fie dedicate filmelor și întâlnirilor cu și despre orașul 
nostru, Coman Corneliu acceptând să fie deschizător de drum într-un astfel de demers 
cultural� 

26 iunie 2019
Cu prilejul Zilei Drapelului Național, Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași a primit 

vizita unui grup de veterani de război sosiți din Basarabia. A fost prilejul de a depăna 
amintiri de pe ambele maluri ale Prutului.

1 iulie 2019
În colaborare cu Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, Pleiada Boutique Hotela 

expus, pe toată perioada lunii iulie, 28 de fotografii care surprind secvențe estivale din 
viața orașului, în perioada 1906 - 1956. Fotografiile surprind portrete, instantanee de la 
Ştrandul Municipal, dar și cadre cu străzile cunoscute ale urbei.

Vintage Summer - Old Pictures of Iasi este cea de-a cincea expoziție din seria expozițiilor 
lunare organizate de Pleiada. Expozițiile au rolul de a transmite turiștilor și oaspeților 
hotelului mesaje despre Iașul plin de istorie. 



179

Activitatea Muzeului Municipal ,,Regina Maria” Iaşi (octombrie 2018 – octombrie 2019)

6-7 iulie 2019
Împreună cu Primăria 

Municipiului Iași a fost 
organizat Târgul de Antichități pe 
strada Lăpuşneanu. Reînnodând 
o mai veche tradiție,a unei 
artere deopotrivă comercială 
și culturală, Muzeul Municipal 
„Regina Maria” Iași își propune 
periodic să desfășoare astfel 
de manifestări pe vechea Uliță 
Sârbească.

10 august 2019
Muzeul Municipal ,,Regina Maria” a fost gazda evenimentului Ion Muscalu 70�
În aceeaşi lună ne-am purtat vizitatorii De la Târgul de Antichități de pe strada Lăpuşneanu 

la Expoziția de Ornamente Brâncoveneşti, eveniment desfășurat în colaborare cu Asociația 
Patrimoniu, Artă și Cultură pentru Tineret și mai departela expoziția de pictură Suflet şi 
Culoare, a artistului plastic Tudor Vișan, vernisată la Galeriile de Artă ale Municipiului 
Iași ,,Dan Hatmanu”.

Întorcându-ne pe strada Lăpuşneanu,la Galeriile „Dumitru I. Grumăzescu” publicul 
a avut ocazia să admire tipăriturile miniaturale din colecția anticarului Grumăzescu. 
Alături demanifestările și expozițiile organizate în interior, strada Lăpușneanu a fost 
animată de activitățile în aer liber, cu prilejul căroraieșeni de toate vârstele, admiratori ai 
tradițiilor, artei și culturii,și-au putut da întâlnire.
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O serie de evenimente la început de 
lună septembrie în cadrul Muzeului 
Municipal ,,Regina Maria” Iași.

9 septembrie 2019
Galeriile ,,Dumitru I. Grumăzescu”, 

secție a Muzeului Municipal ,,Regina 
Maria” Iași, au primit vizita și 
binecuvântarea ÎPS Teofan, Mitropolit al 
Moldovei și Bucovinei. Înaltpreasființia 
Sa a ținut să onoreze promisiunea de a 
vizita expoziția Ornamente şi miniaturi 
în documentele brâncoveneşti și s-a arătat 
impresionat de bogăția și frumusețea 
ornamentațiilor prezentate în expoziția 
realizată în colaborarea dintre DAR 
Publishing și muzeul ieșean.

ÎPS Teofan a adresat un gând de 
părintească prețuire echipei Muzeului 
Municipal ,,Regina Maria”.

20-22 septembrie 2019
Galeriile ,,Dumitru I. Grumăzescu” au devenit partenere ale proiectului pilot al 

Festivalului Străzii Lăpușneanu.
Principalele evenimente ale manifestărilor derulate de către Galeriile „Dumitru I. 

Grumăzescu” le-au reprezentat Bătaia cu flori de pe Ulița Veseliei și retragerea fanfarei. Intrați 
în universul Galeriilor, oaspeții au putut fi martorii unei seri de poezie și muzică veche.

Ziua a doua a fost rezervată vernisajului expoziției foto-documentare UlițaSârbească – 
Reperele unei străzi istorice, realizată de MuzeulMunicipal „Regina Maria” Iași, în colaborare 
cu echipa paginii „Iași (Fotografii vechi).Prin intermediul a 13 panouri,vizitatoriişi-au 
putut apropia vizual istoria locurilor și clădirilor de pe strada Lăpușneanu. Expoziția a 

fost gândită într-o manieră accesibilă 
tuturor categoriilor de vizitatori, 
clădirile emblematice fiind puse în 
comparații atunci-acum, pentru o 
mai bună orientare și pentru a marca 
trecerea timpului.

27-29 septembrie 2019
În continuarea dorinței de 

recuperare a tradiției străzii 
Lăpușneanu, Galeriile „Dumitru I. 
Grumăzescu” au devenit parteneri 
în proiectul Festivalul cu umbrele 
2019, prin care o porțiune de pe 
strada Lăpușneanu a fost acoperită 
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cu o copertină din umbrele colorate. Acțiunea a fost un succes dovedit de faptul că foarte 
mulți trecători sau opritîn acel spațiu pentru a se fotografia cu umbrelele.

Sub titlul Planeta în imaginația copiilor s-a organizat o expoziție de desene la Galeriile 
„Dumitru I. Grumăzescu”, evenimentul desfășurându-se în colaborare cu Palatul 
Copiilor. Spațiul cultural de pe strada Lăpușneanu nr. 24 s-a dovedit a fi mediul necesar 
și prielnic pentru activități artistice precum desenul și pictura. Aşadar, tineri talentați au 
fost angrenați în jocuri de imaginație pe tema: Cum vedeți planeta?

3-6 octombrie 2019
Desfășurat sub patronajul Primăriei Municipiului Iași, Simpozionul „Monumentul — 

Tradiție și Viitor” s-a desfășurat în perioada 3-6 octombrie 2019 la Muzeul Municipal  
„Regina Maria” Iași, reunind specialiști consacrați din domeniul conservării, restaurării 
și punerii în valoare a patrimoniului cultural.

Deschiderea oficială a avut loc în Sala „Vasile Pogor” a Palatului Roznovanu, festivitate 
în cadrul căreia au fost oferite plachete pentru strădania în apărarea și promovarea 
monumentelor și istoriei din partea primarului Municipiului Iași, Mihai Chirica.

La eveniment au fost prezenți Dr. Arh. Stefan Bâlici – Director al Institutului Național 
al Patrimoniului și Ing. Gabriela Simona Carpov – Președinte Uniunea Națională a 
Restauratorilor de Monumente Istorice, care au subliniat importanța Simpozionului, 
manifestare rămasă unică în peisajul cercetării și cunoașterii patrimoniului.Manifestarea 
a avut alături ca în fiecare an Mitropolia Moldovei și Bucovinei, prin ÎPS Teofan.

4 octombrie 2019
Aflat în Iași la cea de-a XXI-a ediție a Simpozionului Internațional „Monumentul – 

Tradiție și Viitor”, reputatul istoric Ştefan Gorovei a primit vineri, 4 octombrie, din partea 
primarului Mihai Chirica, titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași.

Acordarea acestui titlu a fost decisă în ședința Consiliului Local din 28 iunie 2019.
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Cosmin Sandu

În cadrul Simpozionului a fost vernisată expoziția Arheologii – descoperitori ai istoriei 
care prezintă realizările arheologiei pe teritoriul orașului Iași.Cu această ocazie a fost 
utilizat beciul Casei Burchi-Zmeu, fiind amenajată partea cea mai atractivă a expoziției, 
incluzând artefacte din săpăturile arheologice de pe teritoriul municipiului Iași.

Galeriile de Artă ale Municipiului Iași 
„Dan Hatmanu” din pasajul Sfânta Vineri 
au găzduit în cadrul Simpozionului 
„Monumentul. Tradiție și Viitor” o 
interesantă expoziție foto-documentară 
cu tema Lecomte de Nouy: mărturii ale 
restaurării Mănăstirii Trei Ierarhi din 
lasi, curator fiind Dr. Arhitect Horia 
Moldovan - prorector Universitatea de 
Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu” 
Bucureşti. 

În decursul celor trei zile, participanții la Simpozion au avut pe lângă partea de 
comunicări și câte o secțiune dedicată cunoasterii monumentelor la fața locului.

Astfel, vineri, 4 octombrie 2019, au vizitat şantierele de restaurare ce se desfăsoară la 
Muzeul de Ştiinţe Naturale, Baia Turcească şi ansamblul monahal de la Frumoasa.



183

Activitatea Muzeului Municipal ,,Regina Maria” Iaşi (octombrie 2018 – octombrie 2019)

20 octombrie 2019
Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, împreună cu Primăria Municipiului Iași 

și Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Academia Română Filiala Iași, a organizat în 
Sala „Gheorghe Ghibănescu” evenimentul prilejuit de omagierea academicianului și 
istoricului Alexandru Zub la împlinirea vârstei de 85 ani.

Galeriile de Artă ale Municipiului Iași „Dan Hatmanu”, aflate în Pasajul Sf. Vineri, avându-l 
curator de expozitiipe Eugen Mircea, au împlinit în anul 2019 șapte ani de la deschidere.  
La începutul aceluiași an, Galeriile au fost preluate de către Muzeul Municipal „Regina 
Maria” Iași, trecândtotodată prin lucrări de refacere și amenajare, transformându-se astfel 
într-un spațiu adecvat de expunere a tuturor tipurilor de artă.

Este spațiul în care se desfășoară periodic vernisaje ale artiștilor plastici din țară și 
străinătate (Tudor Drăguțescu, Pușa Pîslaru, Dan Hatmanu, Teodor Vișan). Galeriile de 
Artă ale Municipiului Iași „Dan Hatmanu”, alături de Galeriile ,,Dumitru I. Grumăzescu”, 
întregesc sfera culturală a Muzeului Municipal.

Per aspera ad astra
Muzeul Municipal ,,Regina Maria” Iași, prin activitățile prezentate aici, desfășurate de 

la 6 octombrie 2018 și până la sfârșitul anului 2019, atât la sediul central aflat pe strada 
Zmeu numărul 3, cât și în celelalte spații culturale aflate în subordine, anume Galeriile 
„Dumitru I. Grumăzescu” și Galerile de Artă a Municipiului Iași ,,Dan Hatmanu”, își 
propune în anii care urmează să readucă în conștiința ieșenilor importanța istoriei și 
culturii orașului și să continue drumul deschis în urmă cu 100 de ani de către Gheorghe 
Ghibănescu și inimoșii săi colaboratori.
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Donaţii şi achiziţii

Între obiectivele prioritare ale Muzeului Municipal „Regina Maria” s-a aflat, încă 
de la înființare, crearea și îmbogățirea patrimoniului prin donații și achiziții de obiecte 
reprezentative pentru specificul muzeului.

Printr-o politică de identificare a posibililor donatori, în perioada octombrie 2018– 
octombrie 2019, patrimoniul a sporit prin generozitatea unor persoane și asociații, dintre 
care amintim pe:

Familia domnului Dumitru I. Grumăzescu, regretat anticar din Iași, a donat Muzeului 
obiecte de artă decorativă, lucrări de pictură și grafică, cărți și manuscrise.

Domnul Dimitrie Sandu Ţopa, care a donat 43 de lucrări de grafică ale artistului Eugen 
Drăguțescu.

Doamnele Dolores-Simona Lazăr-Huser, Inés-Salvina Mocanu și Estrellita-Daliana 
Vasilache au donat obiecte de tapiserie contemporană realizate de mama lor, Gabriela 
Moga Lazăr, precum și obiecte decorative.

„Asociația Artă și Educație Liviu Suhar” a donat 22 de lucrări de pictură ale artiștilor 
participanți la tabăra de la Iacobeni.

Donații reprezentând lucrări de grafică și pictură au oferit și artiștii plastici care au 
expus în Galeria „Dan Hatmanu” din Iași.

Celor menționați aici, precum și tuturor celor care au oferit obiecte pentru înzestrarea 
Muzeului Municipal „Regina Maria”, le transmitem toată gratitudinea și recunoștința 
pentru gestul pe care l-au făcut.

În șirul obiectelor achiziționate, în același interval de timp, se numără diverse bunuri 
culturale, reprezentând mobilier și obiecte de artă decorativă, cărți poștale, cărți și reviste 
vechi.
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Abrevieri 

AARMSI = Analele Academiei Române, Memoriile Secțiunii Istorice
AB = Arhivele Basarabiei
AIIAI = Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol”, Iași
AIIX = Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, Iași
ANI = Arhivele Naționale Iași
AR = Arhiva Românească
ArhGen = Arhiva Genealogică
AȘUI = Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, seria 

Istorie
BAR = Biblioteca Academiei Române
BCMI = Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice
BCMI = Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice
CI = Cercetări Istorice, Muzeul de Istorie a Moldovei, Iași
DANIC = Direcția Arhivelor Naționale Istorice Centrale
DIR = Documente privind istoria României
DRH = Documenta Romaniae Historica
HU = Historia Urbana
IN = „Ioan Neculce”. Buletinul Muzeului Municipal Iași
IN-BMI = „Ioan Neculce”. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei
RA = Revista Arhivelor
RdI = Revista de Istorie
RMM/MIA = Revista muzeelor și monumentelor – Monumente istorice și de artă 
SAI = Studii și articole de istorie
SCȘI = Studii și cercetări științifice, Istorie
SJAN = Serviciul Județean al Arhivelor Naționale
SMIM = Studii și materiale de istorie medie


