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I. Monumentele
și istoria lor

Programul icononografic al unei biserici
episcopale în vremea lui Ștefan cel Mare.
Picturile murale de la Biserica „Sfântul
Nicolae” din Rădăuți în urma intervenției
restauratorilor
Emil DRAGNEV*
Lucrările de restaurare în deplină desfășurare de la Biserica
„Sfântul Nicolae” din Rădăuți, au scos deja la iveală câteva trăsături
esențiale ale programului iconografic de aici. Desigur, printre
bisericile moldovenești în care s-au păstrat ansamblurile de pictură,
cea de la Rădăuți, din punct de vedere arhitectural, este totalmente
ieșită din serie și acest lucru impune firesc anumite particularități în
alcătuirea programului iconografic. Dar aceste particularități se
datorează oare în cea mai mare parte specificului arhitectural al
ctitoriei lui Petru al Mușatei?
Biserica Sfântul Nicolae din Rădăuți prezintă din punct de
vedere arhitectural o construcție de tip bazilical, realizată în spirit
gotic, care se manifestă în special prin cei 14 contraforți dispuși
perimetral, forma planimetrică bazilicală cu decroș pronunțat al
absidei altarului și secțiunea bolților interioare cu un profil ce
sugerează arcul frânt1. Nava centrală este boltită în leagăn, segmentul
din naos fiind consolidat de două arce dublouri. Cele laterale, înguste
și joase în sectoarele acoperite de arcele ce unesc stâlpii de zidurile

* Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău – Republica Moldova
1 Cristian Moisescu, Arhitectura românească veche, vol. I, București, Editura
Meridiane, 2001, p. 152.
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laterale, au deschideri mai mari în zonele între stâlpi, acoperite cu bolți
mai înalte, ușor frânte, câte trei de fiecare parte2.
Această dispoziție arhitecturală în interiorul naosului, contrastează destul de puternic cu suprafețele plane și curbe din interiorul
naosurilor altor biserici molodovenești pictate, care se pretează cât se
poate de bine de a servi drept suport unor cicluri cu desfășurări
perimetrale. Suita de nișe de pe zidurile sudic și nordic, fragmentează
aceste suprafețe, formând de fiecare parte câte trei zone relativ
autonome, având în partea superioară trei porțiuni: două din ele
constituie versanții arcelor ce unesc stâlpii, a treia – timpanele configurate de ele. Astfel, intersecția perpendiculară a planurilor (arcelor și
timpanelor), fac imposibilă urmărirea desfășurării unui ciclu dintr-un
punct oarecare din interiorul naosului. Ele solicită o deplasare pe
perimetru și o percepție aparte a fiecărei nișe din interiorul său. Faptul
că suprafața complexă nu predispune spre prezentarea unor cicluri ce
se desfășoară continuu, nu neapărat le exclude, dar se pare că
alcatuitorii programului iconografic de la Rădăuți au ales o altă
soluție.
Fără a semnala detaliile și particularitățile, ansamblurile de
picturi murale conservate din bisericile moldovenești, care se grupează în două-trei segmente cronologice pe o durată de timp de cca.
70-75 de ani: primul, ar cuprinde aproximativ ultimii 15 ani de la
sfârșitul secolului al XV-lea și începutul celui următor, deci, cam
ultimele două decenii din domnia lui Ștefan cel Mare, al doilea, de la
pictarea Dobrovățului (1529) până la zugrăvirea exterioară a
Voronețului (1547), și poate un al treilea (dacă introducem o delimitare
între ele), care ar însuma scurta domnie a lui Ștefan Rareș și cea dintâi
a lui Alexandru Lăpușneanu, ne prezintă o unitate indiscutabilă de
concept al programelor iconografice ale naosului.
Programul turlelor conține aceleași registre (îngerii, profeții,
apostolii), exceptând picturile de la Sf. Nicolae din Dorohoi și cele de
la Probota (se vor adăuga oare acestei scurte liste de excepții și cele de
Gheorghe Ionescu, Istoria arhitecturii în România, vol. I, București, Editura
Academiei, 1963, p. 120-122.
2
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la Sf. Gheorghe din Hârlău, rămâne de văzut după rezultatele restaurărilor), sau suplimentarea lor în anumite cazuri, cu Divina liturghie.
Cu unele particularități de dispoziție, ciclurile de bază ale naosului
sunt Dodecaortonul și Pătimirile Mântuitorului. La toate acestea, se
adaugă teoria sfinților din registrul inferior, cu anumite variațiuni în
componență, dar oricum invariabil domină aici categoria sfinților
militari. Desigur, această structură a programelor iconografice nu este
caracteristică doar bisericilor din Moldova secolelor XV-XVI (până la
Sucevița), dar își are rădăcinile în pictura paleologă.
Toate bisericile ce au conservat picturi din secolele XV-XVI în
Moldova, sunt fie ctitorii mănăstirești, fie rezidențiale (domnești sau
boierești). În ceea ce privește programul iconografic al naosurilor, nu
pare să fie înregistrată vreo deosebire structurală importantă dintre
bisericile mănăstirilor și cele de pe lângă curțile voievozilor și
boierilor. Nu vom încerca aici o diferențiere în detalii, pe care le-am
generaliza, dacă e cazul, pentru a deduce anumite amprente specifice
ale destinației bisericii (monastică sau rezidențială) în structura programului său iconografic, pentru că, precum am remarcat, constatăm
o omogenitate structurală mult mai articulată decât nuanțele de
accente, care transpar firesc de la monument la monument.
Restaurarea picturilor murale de la Rădăuți introduce în acest
tablou generalizat al programelor iconografice ale bisericilor din
Moldova epocii menționate un important moment de noutate. Este o
recuperare mult mai radicală decât în cazul altor restaurări. În ultimele
două decenii, au fost restaurate și introduse în circuitul științific în
această formă degajată mai multe monumente de pictură murală. Și
ele bineînțeles au adus multiple recuperări. Dar oricum, și până la
restaurări, despre structura generală a programelor iconografice exista
o închipuire, deși nu pe toată desfășurarea exactă. Avem în vedere
bisericile cu pereții înnegriți de vremuri, dar cu toate acestea,
întotdeauna ceva era lizibil, ceva cunoscut din descrierile sau pozele
mai vechi, pe când se vedeau mai multe lucruri.
Biserica de la Rădăuți, înainte de restaurare, părea că face face
parte dintr-o altă categorie de monumente, mai aproape de cazurile
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Neamțului sau al Coșulei, parțial și a Probotei. Aici repictarea/repictările tardive, nu numai că au ascuns complet programul
iconografic, dar și repictările nu l-au respectat în cea mai mare parte.
Astfel, cu excepția scenelor din altar ale Cinei de taină și ale Spălării
picioarelor, a tabloului votiv și a scenei Deisisului împărătesc din registrul inferior al naosului, înnegrite, dar totuși posibile de deslușit,
nimic nu se mai știa despre programul iconografic de aici. Totuși,
trebuie să recunoaștem, restaurarea a demonstrat că, cel puțin la
nivelul celor două registre inferioare, retușările tardive au păstrat
intact programul iconografic. Nu se poate spune același lucru și despre
picturile din registrul median, acoperite complet cu o zugrăveală
ornamentală.
Biserica Sf. Nicolae din Rădăuți este singura catedrală episcopală care a păstrat ceva din decorul pictural al naosului (până la
desfășurarea restaurărilor acest „ceva” era cu totul indefinit). Cea dea doua catedrală episcopală – biserica Sf. Parascheva din Roman,
păstrează originale, din secolul al XVI-lea, doar picturile din pronaos
și pridvor, iar cele din naos și altar fiind totalmente acoperite de o
repictare compactă din secolul al XVIII și din nou cu aceeași problemă,
la care răspunsurile sunt foarte ipotetice: pe cât a fost reprodus
programul iconografic din secolul al XVI-lea de zugravii secolului al
XVIII-lea. În unele cazuri cu siguranță nu, în altele probabil da, dar
oricum, probabil3.
S-au păstrat, și astăzi le cunoaștem în stare degajată, și picturile
de la noua catedrală mitropolitană – biserica Sf. Gheorghe din
Suceava. Structura programului iconografic de aici, concordă cu cea
din alte biserici moldovenești, unele accente din acest program, care
ar marca destinația specială, precum Divina Liturghie de la baza turlei,
nu este singulară, mai apărând la Probota, apoi la Sucevița și
Dragomirna4.
Marina Ileana Sabados, The Diocesan Cathedral of Roman/Catedrala Episcopiei Romanului, Editată de Episcopia Romanului și Hușilor, 1990, p. 30-41.
4 Tereza Sinigalia, La liturgie céleste dans la peinture murale de Moldavie, în
„Anastasis. Research in Medieval Culture and Art”, II, No. 1/May 2015, p. 28-50.
3
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Și iată că, dacă ne-am fi întrebat mai înainte, avea oare o biserică
episcopală din vremea lui Ștefan cel Mare un program iconografic
deosebit de cel al ctitoriilor voievodale sau boierești pentru mănăstiri
sau reședințe, fără a avea un răspuns, astăzi, în timpul restaurării
fostei biserici episcopale din Rădăuți, avem posibilitatea să dăm un
răspuns afirmativ: da, avea. Mai mult ca atât, avea un program
iconografic сu un specific deosebit de pronunțat, structural deosebit
de tot ce s-a știut până aici.
Acest lucru este sesizabil începând cu registrul inferior unde
Deisis-ul împărătesc, plasat pe partea sudică a zidului estic al naosului
este încadrat de imaginile a doi sfinți ierarhi: Sf. Nicolae și Sf. Ioan
Gură de Aur, fapt ce individualizează această compoziție în raport cu
alte exemple, apropiate în timp, de la Sf. Ilie de lângă Suceava și de la
Voroneț5. În continuare, acest registru, cu excepția tabloului votiv aflat
în pandant cu compoziția Deisis menționată, este completat cu
imaginile sfinților cuvioși, purtând filacterii desfășurate cu texte, în
locul reprezentării sfinților militari și anarghiri cu care suntem
obișnuiți în toate celelalte ctitorii din epoca ștefaniană, dar și în cele ceau urmat. De altfel, sfinții militari și anarghiri apar și aici, în alt spațiu
însă, pe bolțile arcelor navelor laterale, iar cei militari, sunt
reprezentați de fapt ca sfinți martiri. Acest din urmă moment, pare să
înlăture posibilitatea ca sfinții militari să fi fost reprezentați pe stâlpii
masivi ce separă navele laterale, astăzi complet acoperite de repictarea
tardivă.
În extremitățile zidurilor nordic și sudic apar sf. stâlpnici.
Inscripțiile nu s-au păstrat, iar identificarea lor pe criterii iconografice
este foarte ipotetică. Suita sfinților cuvioși începe sub fereastra din
partea estică a zidului sudic cu figurile a trei sfinți cuvioși, dintre care
Despre semnificațiile compoziției Deisis împărătesc, inclusiv a exemplelor
de la Rădăuți, Sf. Ilie și Voroneț a se vedea: Petre Guran, Les implications theologicopolitiques de l’image de la „Deèsis” à Voroneț, în „Revue Roumaine d’Histoire”,
XLIV, 1-4, 2005, p. 39-67; Emil Dragnev, Câteva observații asupra registrului
Pătimirilor și a Învierii din naosul bisericii din Pătrăuți, în p. 510, notele 37, 38, 40, 41
la p. 520, fig. 28 la p. 499, 34, 35 la p. 502.
5
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primii doi neidentificați, iar la al treilea se mai întrevede numele Ü‡w(do)ra, precedat de un determinativ din care se mai văd literele
ò‡, pe care l-am putea presupune din sväò‡nyi, ce ne-ar conduce
spre identificarea sa cu Sf. Teodor cel Sfințit (16 mai). Dar această
identificare este pusă sub semnul întrebării de prezența Sf. Teodor cel
Sfințit pe partea nordică a zidului estic, unde determinativul se citește
integral. Nu putem exclude în acest caz și o eroare de suprascriere.
Deasupra, în glafurile ferestrelor sunt reprezentați, spre est, – Sf.
Nichita Mărturisitorul (Nikyta, 3 aprilie), care ține în mâna stângă un
clipeus cu imaginea lui Hristos (ceea ce indică poziția sa de apărător al
icoanelor pe timpul celei de-a doua faze a iconoclasmului care începe
cu domnia lui Leon al V-lea Armeanul), spre vest – numele sfântului
nu mai păstrează decât primele două litere – TI, și astfel, prezumtiv
identificabil cu sf. cuvios Timoteu de la muntele Olimpului (21 aprilie).
Urmează patru imagini de sfinți cuvioși în spațiul între ferestra
estică și cea centrală: avva Doroteu (Doroü‡i, 13 august), Varlaam
(Varl(am)) și Ioasaf (¢(w)asafь 2 decembrie) și Gherasim de la
Iordan (Gerasim, 4 martie). Primi doi au înscrise pe rotulusurile
desfășurate următoarele texte: Dorofei – åko ne prhwbydä vqsäkôä
v‡òь i slavô i telesnyi pokoi ‡ò‡ ж‡ i wpravdanñ‡ n‡ moж‡t‡
(citat nefinisat, pe care-l regăsim folosit, fără trimitere, în Crinii țărânei
de Sf. Paisie Velicicovschi: Acela care nu disprețuiește lucrurile, slava și
liniștea trupească și care se mai autoîndreptățește, nu se poate [mântui])6;
Varlaam – povhdaô t‡ èado bis‡rü b‡schnyi ‡ж‡ ‡(stü) X{s i
zrätä glôbinô vqnimat‡lna vhruô X(s{)u B{U naø‡mu slava,
coincide în prima parte cu inscripția de pe rotulusul aceluiași personaj
reprezentat pe bariera altarului catedralei Adormirii a Kremlinului
Moscovit7.
Crinii Țărânei sau Flori preafrumoase adunate pe scurt din Dumnezeiasca
scriptură. Despre poruncile lui Dumnezeu și despre virtuțile sfinte de Arhimandritul
Paisie Velicicovschi, Orhei; Editura Bisericii Ortodoxe din Moldova, 1998,
cuvântul 28, p. 33.
7 Т. В. Толстая, Успенский собор Московского Кремля, Москва: Искусство,
1979, p. 18, pentru inscripție a se vedea: А. В. Муравьёв, Варлаам и Иоасаф, în
6
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Încă trei personaje, reprezentate sub fereastra centrală a zidului
sudic, într-o stare de conservare mai degradată, nu sunt identificabile.
În glaful acestei ferestre, în partea estică, apare sf. Agaton Egipteanul
(Agaüonь, 2 martie), iar în cea vestică – Sf. Ioan Kolovos (Colov) ¢’w(n) Kolo(v), 9 noiembrie. Ambii poartă în mâini rotulusuri cu
texte, din sentințele ce li se atribuie, la Agaton: åko nikoli ж‡ spa(x)
imy(i) gnhvь nnna kogo ni wstavi(x) kogo spati (Nicijdată nu mam culcat supărat pe cineva și nici n-am lăsat pe cineva să se culce [supărat
pe mine, pe cât mi-a stat cu putere])8, la Ioann Kolovos: åko vrata
B’ж(t)ƒ(i)a (e)stü smhr‡ni‡ ïèi naøi dosa... (Porțile Dumnezeiești
sunt smerenia. Părinții noștri [din mediul multor înjosiri au intrat,
bucurându-se, în templul lui Dumnezeu])9.
Între fereastra centrală și cea din extremitatea vestică a zidului
sudic, mai sunt reprezentate trei figuri de sfinți cuvioși: Iperhie
(Iperxi‡, 7 august), Pafnutie Egipteanul (Pafnuti‡, 25 septembrie)
și Nil din Ancyra, Sinaitul (Nilь, 12 noiembrie), toți cu filacterii
desfășurate. La Iperhie apare textul: Prhmôdrь vqistinô ‡(smь)
iæ‡ slovwm ne uèith nô dhly pokazuetь (Cu adevărat înțelept nu e
acel, ce învață prin cuvinte, dar cel ce îndrumă prin faptă)10, la Pafnutie este
înscris: Wbaè‡ ж‡ aò‡ kto sqgrhøitь prh(d) toboô ne
wsôж(d)ai ‡go nô seb‡ imhi grhønhøa (Dar, dacă cineva va păcătui
în fața ta, nu-l condamna, dar socoate-te pe tine păcătos mai mare ca el)11 și
la Nil – åko ж‡ drhvo èästo prhsaж(d)a‡mo ne moж‡(t) ploda
tvoriti tako i mn’ix prhxodh ï mhsta na mhsto (Precum copacul,
Православная Энциклопедия, T. VI, Москва: Церковно-научный центр
«Православная Энциклопедия» il. la p. 619.
8 Patericul sau Apoftegmele Părinților din Pustiu. Colecția alfabetică. Text
integral, traducere, introducere, prezentări și postfață de Cristian Bădiliță,
București, Adevărul Holding, 2011, nr. 4, p. 70.
9 Святитель Игнатий (Брянчанинов), Отечник. Рассказы о жизни
святых подвижников, Москва: Дар, 20095, Авва Иоанн Колов, nr. 7, p. 389.
10 Ibidem, Авва Иперхий, nr. 16.
11 Древний патерик или достопамятные сказания о подвижничестве
святых и блаженных отцов, în https://pravbeseda.ru/library/index.php? page=
book&id=110, гл. 9, nr. 18.
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dacă este des resădit din loc în loc, nu poate aduce roadă, la fel și monahul,
care trece des din loc în loc)12. Un citat mai apropiat de textul Patericului,
apare pe rotulusul Sf. Gherasim din picturile Humorului și
Moldoviței13.
În continuare, sub fereastra din extremitatea vestică a zidului
sudic sunt reprezentați sfinții cuvioși Ioan Casian (Kasian, 23 iulie),
Hariton (Xaritonq, 28 septembrie) și Xenofont (Û‡nofo(n)ta, 26
ianuarie), iar în glafurile ferestrei, spre est – Evagrie (†vagri‡), spre
vest – Auxentie din Bithinia (Avû‡(n)ti‡, 14 februarie). Pe zidul
vestic, cuprinzând toată jumătatea sudică a sa, este plasat tabloul
votiv, de compoziția căruia ne-am ocupat în altă parte14.
Urmează portalul ieșirii din naos în pronaos, care prezintă și
alte accente în raport cu derularea teoriei sfinților, de fapt a sfinților
cuvioși și a registrului suprapus al sfinților ierarhi. În lunetă este
reprezentată împărtășirea Sf. Maria Egipteanca (1 aprilie și a cincea
Duminică a Postului Mare) de către Sf. Zosim (Zosima, 4 aprilie). În
registrul teoriei sfinților, aici, de partea sudică, apare sf. Ioan Scărarul
(¢’w(n) Lhstviènikь, 30 martie), iar de cea nordică, Sf. Sisoe cel Mare
(6 iulie). Suprascrierea nu se mai vede, dar modalitatea de prezentare
iconografică a sf. cuvios în fața mormântului deschis (al lui Alexandru
Macedon), face identificarea absolut sigură.
Acestor două figuri, li se suprapun în curba arcului portalului
imaginile a doi sfinți melozi: spre sud – Sf. Cosma de Maiuma (Kozma
Tvorecь, 12 octombrie), spre nord – Sf. Teofan Mărturisitorul
(Ü‡wfa(n) Tvorecь), mitropolitul Niceei (11 octombrie), numit și
Graptos (Scrisul) alături de fratele său Teodor. La Cosma, textul de pe

Святитель Игнатий (Брянчанинов), Отечник, Изречения старцев
преимущественно египетских, особливо же старцев Скита, которых имена
не дошли до нас, nr. 71, p. 529.
13 Constantin I. Ciobanu, Les „sentences” des Pères du désert, des confesseurs,
des anachorètes et des stylites peints sur la façade méridionale de l’église de l’Annonciation de la Vierge du Monastère de Moldovița, în Revue Roumaine d’Histoire de
l’Art, Série Beaux-Arts, LI, 2014, p. 58, fig. 16a și 16b la p. 59.
14 Emil Dragnev, Câteva observații asupra registrului Pătimirilor, p. 505-506.
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rotulus este mai deteriorat, cu deosebi în prima parte, dar identificabil.
Este prima parte a troparului canonului ce se cântă la utrenia de
Adormirea Maicii Domnului, care i se atribuie (15 august):
pobh[dna]a v[zäla ‡si] a ‡st‡(s)tvo èi(s)taa Bg“a roж(d)‡шi
wbaè‡ po(do)bhò‡sä Tvorcu | [tvo‡mu i Sn“u paè‡ ‡st‡stva
povinu‡шisä ‡st‡stv‡nnymq zakonwmq: thmж‡ Umerшi sq
Sn“omq vostaeøi vhènuúòi] (Onoruri de biruință ai luat asupra firii
Curată, pe Dumnezeu născând, însă, urmând Făcătorul [tău și Fiului, mai
presus de fire te-ai supus legilor firii. Pentru aceasta după ce ai murit, te-ai
sculat, cu Fiul tău în veci viețuind).
Pe filacterul desfășurat al lui Teofan, este înscris un verset din
canonul său în acrostih cântat la Cei trei tineri în cuptorul aprins,
glasul al 8-lea, pe 17 decembrie: b‡znaèalьno‡ Slovo Ïè‡‡ prhж(d)‡
vq(s)‡ä vh(k)ovq roж(d)‡na bl“golhpno iж‡ vq p‡òi únoшa(m)
sq wrazo [vid‡nno‡ proslavimq] (Pe Cuvântul cel fără început, cel ce
s-a născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, cu dumnezeiască cuviință, carele
în cuptor de tineri închipuire [s-a văzut, să-l prea slăvim]).
În jumătatea nordică a zidului vestic, sunt figurați în același
registru Sfinții cuvioși: Teodor de la Ferme (Ü‡w[do]rь
F‡r[m]eskºi)15, Pimen cel Mare (Piminь, 27 august), Efrem Sirul16
(†fr‡mь), Serapion de Arsinoe17 (Sarapiw(n), 21 martie) și Ghelasie
(Gelasº‡, 31 decembrie). Inscripțiile de pe rotulusuri sunt foarte greu
lizibile și necesită o cercetare specială18.

Despre avva Teodor de la Ferme a se vedea: Patericul sau Apoftegmele
Părinților din Pustiu, p. 142-149.
16 Identificarea cu Efrem Sirul se confirmă și prin koukoulion-ul pe care-l
poartă pe cap – element iconografic practic obligator pentru reprezentările sale.
17 Înclinăm spre această identificare dintre mai mulți sfinți cu numele
Serapion, pentru că din eventualitățile cele mai probabile – Serapion de Arsinoe
și Serapion Sidonitul (care purta un „sidon” – o bucată de pânză cu care se
acoperea), ultimul are o altă reprezentare iconografică decât cea pe care o
întâlnim aici. De altfel, ambii sunt pomeniți în aceaiași zi – 21 martie.
18 Cu excepția filacteriului lui Gelasie pe care se citește: åko ж‡lezo
iskUsno i n(i) iskUsno‡ na wstosti moæ‡tь sic‡ brat Usrqd(i)‡, pe care
deocamdată nu am reușit să o atribuim.
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Suita sfinților cuvioși, continuă pe zidul estic cu figurile unui
sf. stâlpnic după care urmează reprezentarea Sf. Ștefan cel Nou (28
noiembrie), identificabil după icoana lui Hristos pe care o ține în mână,
dar și după textul de pe rotulus, extras din textul hagiografic ce
relatează discuția Sf. Ștefan cel Nou cu episcopii iconoclaști: aò‡ kto
ne klana‡tsä wbrazu G’a naø‡go ¢‘s X‘a napisanu na ikone da
budetь anaühma (Cine nu cinstește chipul Domnului nostru Iisus Hristos
zugrăvit pe icoane, să-i fie anatema)19. Versiuni mai prescurtate și ușor
modificate mai apar pe filacterul aceluiași sfânt la Humor și Sucevița20.
În continuare, pe zidul nordic, până la fereastră, mai sunt
reprezentați patru sfinți cuvioși, suprascrierile numelor lor, însă, nu sau păstrat. Aceeași situație se înregistrează și cu cele trei reprezentări
de sfinți cuvioși de sub fereastră. Primii patru, țin în mâini filacterii cu
texte în cea mai mare parte descifrabile. Dintre ele am reușit să
atribuim prezumtiv textul la al doilea personaj21, singurul dintre ei
care poartă koukoulion-ul. Pare a fi un rezumat al dialogului dintre
avva Sisoe și ucenicul său: Ucenicul avvei Sisoe îi zicea: „Părinte, acum
ești bătrân, hai să mergem mai aproape de lume”. Bătrânul îi zice: „Să
mergem unde nu-i nici o femee”. Ucenicul întreabă: „Dar unde găsim noi un
loc fără nici o femeie, în afară de pustiu?”. Bătrânul zice: „Atunci du-mă în
pustiu”22 – care aici apare sub forma: Gde ‡(st) mhsto ne imi ж‡nь
tqèñä vq pustini‡ p’(s)tisä (Unde e locul unde nu sunt femei, numai
în pustiu postind).
Pe filacterul următorului sfânt cuvios, apare textul: Imhi
åro(‡) wko tqèña na diavola a ne na brata (Să ai ochiul mânios numai
pe diavol dar nu pe frate). Acest text apare și pe filacteriul unui sfânt
Свт. Димитрий Ростовский, Жития святых, Т. III (ноябрь), Москва:
Ковчег, 2010, p. 727.
20 Constantin I. Ciobanu, Les „sentences” des Pères du désert, p. 63, fig. 24a la
p. 65 și fig. 24b la p. 66.
21 La primul, după sf. Ștefan cel Nou, propunem următoarea lectură: åko
n‡(stü) pravedno wgne(m) boläòomU sa ... ubiti sic‡ daæ‡ slo...; iar la al patrulea:
bratie n‡ sotvori vola moå vo æivote moe(m) ni vo ètoæ‡ ni koli æ‡.
22 Patericul sau Apoftegmele Părinților din Pustiu, Despre avva Sisoe, nr. 3, p.
326.
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cuvios neidentificat din pictura murală a Moldoviței (aici fără
cuvintele pe frate), și într-o formă mai prescurtată la Sf. cuvios Hariton
Mărturisitorul din pictura Humorului (Să ai ochiul mânios numai pe)23.
În glaful ferestrei, spre vest apare sf. cuvios Mil Făcătorul de
cântări (Milь Phsniv‡cь), iar spre est – Sf. cuvios Arsenie cel Mare,
ambii pomeniți pe 8 mai, ultimul cu filacteriul desfășurat pe care este
relatat dialogul ce i se atribuie: Gi‘ iako s‘p(s)ä Arsenñ‡ bhgi mºra
s‘p(s)‡øsä („Doamne [arată-mi] cum să mă mântuiesc”. [Și i-a venit
un glas care i-a zis „Arsenie, fugi de oameni și te vei mântui”])24.
Răspunsul lui Dumnezeu, apare și pe filacterul Sf. Arsenie din pictura
Suceviței25.
Între fereastră și nișa din zidul nordic mai sunt reprezentați
patru sfinți cuvioși: Teodor Trihina (Ü‡wdo(r)ь Trixina, 20 aprilie),
Dometie Persul (Dome(n)ti‡, 7 august), un sf. cuvios, suprascris
Aniki‡ deci Ioanichie (4 noiembrie), dar un atribuit iconografic,
ramura cu fructele din rai, conduc spre o altă atribuție, cu Eufrosin
Bucătarul (11 septembrie) și Pahomie cel Mare (Paxomi‡, 15 mai). Cu
excepția lui Pahomie, toți poartă filacterii desfășurate, dar numai la
Teodor Trihina textul este parțial lizibil26. De cealaltă parte a nișei,
apare imaginea îngerului în veșminte monahale, ilustrând episodul
hagiografic de apariție a îngerului Sf. Pahomie. Pe rotulusul pe care-l
poartă este înscris: ... i pokazal s’t mona(x) Paxomiú ang’l(s)kii èin
Paxomi‡ si(m) wbrazo(m) po(d)obae(m) inokU biti sod‡latisä
(și și-a arătat sfântul monah cinul îngeresc – Pahomie în acest chip se cuvine
călugărului să se facă). Versiuni mai prescurtate ale inscripției, centrate
în special pe mesajul îngerului apar la Humor, Moldovița (pe filacterul
Constantin I. Ciobanu, Les „sentences” des Pères du désert, p. 50, fig. 9a și
9b la p. 52.
24 Patericul sau Apoftegmele Părinților din Pustiu, nr. 1, p. 54.
25 Constantin I. Ciobanu, Les sources littéraires des „citations” peintes sur les
phylactères des saints de la rangée inférieure de la façade et de l'exonarthex de l'église de
la „Résurrection de Dieu” du monastère de Sucevița, în „Revue Roumaine d’Histoire
de l’Art”, Série Beaux-Arts, LII, 2015, nr. 95, fig. 25.
26 Åko ж‡ ... slo drhvhno‡ i ne xotehni‡ oãt(‡)øitq more tako posth
... ne xot...
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lui Pahomie) și Sucevița27. Se încheie teoria sfinților pe zidul nordic cu
imaginea unui sfânt stâlpnic.
Ultima secvență a teoriei sfinților din naos apare pe partea
nordică a zidului estic, aici fiind reprezentați încă patru sfinți cuvioși:
Teodor cel Sfințit (Ü‡w(do)rь Prhwsv‡ò‡nь, 16 mai), Sava cel Sfințit
(Sava, 5 decembrie), Eftimie cel mare (†ãüimi‡, 20 ianuarie) și
Antonie cel Mare (Anton(i‡), 17 ianuarie).
Pe filacterul Sf. Teodor cel Sfințit este reproduce sentința
atribuită Sf. cuvios (avva) Isaia Pustnicul, mai lizibilă în prima parte și
greu descifrabilă în a doua: Malw‡ wblac‡ sqkriva‡tь sl’nc‡...
(Micul nouraș acoperă soarele [curmă acțiunea și a luminii și a căldurii
sale:]).28
Textul de pe rotulusul sf. Sava: Tri dhla isprosit B‘ь ï
vqshko(g) èl’ka prav(d)ôvhrô ï d’’шa (Trei lucruri va cere Dumnezeu
de la fiecare om dreptcredincios: credință dreaptă de la suflet, [adevăr de la
gură și cumpătare de la trup])29, care în Pateric este atribuit sf. Grigore
Teologul (de Nazianț), mai apar citat la Humor, pe filacterele sf.
cuvioși Parfenie și Paisie cel Mare30.
Ușor parafrazat în raport cu sursa hagiografică este textul de pe
filacterul Sf. Eftimie: Brati‡ ‡æ‡ ‡(st) solь xlhbu se
dobrodht‡l‡(m) lúb(v)i kromh ж‡ toô dobrodh[‡li]... (Fraților,
precum sarea pentru pâine, virtutea pentru dragoste, peste asta virtuțile...),
în sursa hagiografică apărând – Precum nu se poate mânca pâinea fără
sare, nu se poate conduce virtutea fără dragoste, pentru că fiecare virtute se
adeverește trainică și permanentă prin dragoste și smerenie31.

Constantin I. Ciobanu, Les „sentences” des Pères du désert, p. 60, fig. 19a și
19b la p. 61; Idem, Les sources littéraires des „citations”, nr. 26, fig. 9.
28 Святитель Игнатий (Брянчанинов), Отечник, Авва Исайа Отшельник,
nr. 63, p. 196.
29 Patericul sau Apoftegmele Părinților din Pustiu, nr. 1, p. 104.
30 Constantin I. Ciobanu, Les „sentences” des Pères du désert, p. 60, 63, fig. 22a
și 22b la p. 64.
31 Свт. Димитрий Ростовский, Жития святых, T. V, p. 611.
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Pe rotulusul lui Sf. Antonie apare o sentință cu sursă neidentificată: StqÙô su‡(t)nna mirsko‡ môdrovan(i)‡ (Calea deșartă a
înțelepciunii lumești), dar care se mai regăsește la același sfânt
reprezentat la Moldovița, și într-o formă completată, la Sucevița32.
Astfel se încheie cea mai grandioasă suită de sfinți călugări din
arta Moldovei secolului al XV-lea și probabil în același secol, în tot
arealul ortodox, căruia i se suprapune, la fel cea mai impunătoare
galerie de sfinți ierarhi, reprezentați în medalioane, de asemenea ca și
sfinții cuvioși, pe tot perimetrul zidurilor naosului, care de altfel e și
mai complet, teoria sfinților din registrul inferior fiind întreruptă în
două momente de scena Deisis și tabloul votiv, pe când șirul
medalioanelor cu sfinții episcopi se desfășoară neîntrerupt. Prezența
sfinților ierarhi în medalioane, în spațiul naosului, nu este o noutate
pentru pictura murală moldovenească din secolul al XV-lea: pe
arhivoltele arcurilor ce configurează concele absidelor laterale la
bisericile Înălțarea Cinstitei Cruci de la Pătrăuți, Sf. Ilie de lângă
Suceava, Sf. Gheorghe a mănăstirii Voroneț, Sf. Gheorghe din Hârlău,
Sf. Nicolae din Popăuți-Botoșani. Însă, sub forma unui registru perimetral, mai găsim dispuse imaginile sfinților ierarhi în medalioane,
doar la biserica Înălțării de la Lujeni33, mult departe însă de amploarea
desfășurării de la Rădăuți.
Pe partea sudică a zidului estic, deasupra compoziției Deisis,
apar trei medalioane cu imaginile sfinților ierarhi: papa Silvestru
(Silivestrь papa Ri(m)), în tiară, Atanasie al Alexandriei (Aüanasi‡
Al‡ûan...), Vasile cel Mare (Vasiliº‡). Pe zidul sudic, deasupra
imaginii sfântului stâlpnic este reprezentat Sf. Acachie, episcopul
Melitinei (Akakñ‡, 17 aprilie), în glaful ferestrei, spre est - papa Sf. Leon
I cel Mare (L‡w(n)tñ‡ Papa Ri(m)sky(i), 18 februarie), spre vest –
Sf. Pamfilie (Pa(n)fila), pe intervalul dintre ferestrele estică și
centrală: Sf. Teodosie (Ü‡wdosi‡), un sfânt arhiereu suprascris Iacob
Ibidem, p. 58, 60, fig. 18a și 18b la p. 61.
Emil Dragnev, Ctitoria lui Teodor Vitolt de la Lujeni. Picturile naosului după
restaurare, în „Monumentul”, XIX, ed. Lucian-Valeriu Lefter și Aurica Ichim, Iași,
2018, p. 257-258.
32
33
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Persul, (¢ako(v) Pe(r)shni(n)), probabil precizarea „Persul” îl
desemnează pe Sf. Iacob de Nisibe (13 ianuarie), Sf. Leon
Taumaturgul, episcopul Cataniei (L‡v Kata(n)sky(i), 20 februarie).
În glafurile ferestrei centrale, spre est este reprezentat Sf. Vasile
al Amasiei (Vasili‡ Amasñiskºi, 26 aprilie), spre vest – Sf. Ipatie,
episcopul Gangrei (Ipatñ‡, 31 martie), iar în intervalul între ea și
fereastra vestică – un sf. ierarh, din suprascrierea căruia se citește Mav
Ko34, după care un alt sfânt ierarh cu suprascrierea foarte deteriorată,
dar se pare că la începutul numelui s-ar citi Aver, ceea ce ar permite
identificarea cu Sf. Averchie de Ierapolia (22 octombrie), și altul, de
asemenea cu suprascrierea foarte ștearsă, dar se pare să se citească
Amüiloxå, deci – Sf. Amfilohie de Iconium (23 noiembrie).
În glaful ferestrei vestice, spre est, este reprezentat în tiară papa
Sf. Martin Mărturisitorul (Marti(n), 14 aprilie), iar spre vest – un
sfânt ierarh din numele căruia nu am reușit să citim nimic. Aceeași
situație și cu imaginea sfântului ierarh reprezentat deasupra sfântului
stâlpnic din extremitatea vestică a zidului sudic.
Registrul sfinților ierarhi de pe zidul vestic, începe cu imaginea
unui arhiereu, din nou cu suprascrierea foarte ștearsă, dar
identificabilă cu numele Amvrosi‡, deci a Sf. Ambrozie al
Mediolanului (7 decembrie). Urmele suprascripției celui următor nu
am reușit să le integrăm într-un nume, iar în continuare, avem un sfânt
ierarh suprascris Dom‡(n)tiña Melitinskia – Dometian al Melitenei
(10 ianuarie) și Tarasña Konsta... – Tarasie al Constantinopolului (25
februarie). Deasupra portalului, apar încă trei imagini de sfinți ierarhi,
neidentificați, după care, până la zidul nordic, mai urmează încă patru,
neidentificați, doar la ultimul probabil se citește – al Ierusalimului.
Pe zidul nordic, până la fereastră, alți cinci sfinți ierarhi și doar
la al patrulea se citește numele Prokl Kon(s)ta(n)ti... – Sf. Proclu al
Constantinopolului (20 noiembrie). În glaful ferestrei, spre vest este
Dacă acceptăm lectura dublă a grafemului V – ca V și R, atunci am obține
numele Mavr, deci Mauru, fiind cunoscuți câțiva sfinți cu acest nume, printre
care și episcopi (de Poreč, de Veroli), dar nu am găsit coincidențe cu numele
scaunului început cu Ko.
34
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reprezentat Sf. Pangratie episcopul Taorminei (Pa(n)kratº‡
Tavrom‡(i), 9 iulie), iar spre est – Sf. Dionisie Areopaghitul (Diwnisº‡
Ar‡opa(g)... , 3 octombrie).
În continuare, pe zidul nordic mai sunt reprezentați cinci sfinți
ierarhi: Porfirie al Alexandriei (Porfirñ‡ Aleûa(n)drqskii)35,
Partenie al Lampsacului (Parf‡nº‡ A[am]öaku, 7 februarie), Meletie
al Antiohiei (Mele(n)tº‡ A(n)tiwxñski, 12 februarie) și Teofilact al
Nicomidiei (Ü‡(o)filaktь NNikomidñi(sk), 8 martie) și un sfânt
ierarh neidentificat.
În sfârșit, pe porțiunea nordică a zidului estic, mai apar trei
imagini de sfinți ierarhi: Chiprian (Kiprñå(n)), papa Inochentie I
(Inok‡(n)ti‡ papa Ri(m), 25 martie) și Proterie al Alexandriei
(Prot‡rñ‡ Al‡ûa(n)drqskñi, 28 februarie).
Acestor două categorii de sfinți, cuvioși și ierarhi, care acoperă
aproape tot câmpul vizual pe perimetrul navelor laterale ale naosului,
la nivelul registrelor inferioare (până și în scenele ce fac parte din altă
categorie de imagini din această zonă, apar de asemenea articulații
importante în legătură cu autoritatea arhierească – sf. ierarh Nicoale,
ca intercesor în tabloul votiv, precum și Deisis-ul împărătesc, în care
Iisus Hristos mai este și Marele Arhiereu, flancat de figurile sf. ierarhi
Nicolae și Ioan Gură de Aur), li se adaogă și categoria sfinților anargiri,
plasați pe intradosurile arcelor navelor laterale din partea estică: Chir
(Kãrь) și Ioan (¢wanь), pomeniți pe 31 ianuarie, Samson cel Mare
(Samsonь, 27 iunie), Taleleu (Üalelei, 20 mai) – nava nordică, Sfinții
Cosma și Damian (1 iulie), Sfinții Pantelimon (27 iulie) și Ermolae (26
iulie) – nava sudică, precum și a marilor mucenici. În același spațiu, de
partea vestică, apare imaginea sf. martir Mardarie (Mardari‡, 13
decembrie), alături de un sfânt martir neidentificat (Nichita?), Sfinții
Dimitrie (26 octombrie) și Gheorghe (23 aprilie) – nava nordică, și Sff.
Eustratie, Auxentie, Evghenie și Orestie (13 decembrie) – nava sudică.

În prezent nu ne este cunoscut nici un ierarh la catedra Alexandrină cu
acest nume. Probabil s-a produs o confuzie cu Sf. ierarh Porfirie din Gaza,
pomenit pe 26 februarie.
35
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Indiferent de fragmentarea suprafețelor pictate, cele două
registre sunt concepute ca un ciclu bipartit integru, menit să ilustreze
și să afirme ceea ce devenise o regulă, ce practic excludea orișice
excepție – alegerea arhiereilor din tagma monahală. Desigur că această
parte a programului iconografic, reflectă destinația bisericii Sf. Nicolae
din Rădăuți în calitatea sa de catedrală episcopală și la aceasta se mai
adaugă ciclul celor șapte Sinoade ecumenice, plasate deasupra
registrelor menționate în partea vestică a naosului, cuprinzând zonele
arcelor și timpanelor configurate de acestea ale traveelor vestice și
partea zidului vestic a navei centrale, deasupra portalului.
Restaurările au scos la lumină scena din această ultimă zonă și cea din
timpanul nordic. Deci, dacă s-a respectat exact ordinea dinspre sud
spre nord, cum ar fi: versantul estic al arcului sudic, timpanul și
versantul vestic al său, zidul deasupra portalului, versantul vestic al
arcului nordic, respectiv timpanul și versantul estic, ar însemna că
pentru moment avem degajate imaginile Sinoadelor IV (Calcedon) și
VI (Constantinopol III).
Ciclul sinoadelor ecumenice, cunoscut în arta bizantină, apare
și în Moldova sfârșitului domniei lui Ștefan cel Mare la bisericile: Sf.
Gheorghe din Hârlău, Sf. Nicolae din Popăuți-Botoșani, Sf. Nicolae din
Bălinești și Tăierii capului Sf. Ioan Botezătorul de la Arbore. În toate
aceste cazuri, însă, precum și în cele ce au mai urmat, amplasamentul
întotdeauna e același – pronaosul. Deci prezența ciclului Sinoadelor
ecumenice în naos, este unică în pictura murală moldovenească și, din
câte cunoaștem, din întregul areal al picturii ortodoxe36.
A se vedea repertoriul ciclurilor Sinoadelor ecumenice, din care vedem că
el poate să mai apară în pridvor sau, la mănăstirile athonite – în trapezării, dar
nicidecum în naos: Christopher Walter, L’iconographie des Conciles dans la tradition
byzantine, Paris: Institut Français d’Études Byzantines, 1970 (=Archives de
l’Orient Chrétien, 13), p. 79-120. Excepția parțială o constituie pictura bisericii
mănăstirii Ferapontov, zugrăvită de atelierul lui Dionisie către 1502. Parțială
pentru că această biserică nu are alte încăperi decât cea a altarului cu pastoforiile,
în absidele estice și naos. De remarcat că și Judecata de apoi aici se află în naos, ceea
ce de asemenea este neobișnuit. Cu toate acestea, ciclul Sinoadelor are o
dispoziție similară cu cea de la Rădăuți, în partea vestică a naosului, un registru
36
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Registrul median la Rădăuți, apare la nivelul nișelor, formate
de arcele ce unesc stâlpii. Precum am văzut, nișele vestice sunt ocupate
de reprezentarea Sinoadelor ecumenice. Celelalte, câte două de fiecare
parte, par să aibă un conținut autonom. Nișa nord-estică, conține
scenele Nunta din Cana Galileei (versantul vestic), De tine se bucură
(versantul estic) și Filoxenia lui Abraam în timpan. Aceste teme par să
fie grupate de semnificația lor euharistică, ceea ce s-ar explica și prin
proximitatea lor de spațiul altarului.
De cealaltă parte, în nișa sud-estică, apar scenele Duminica
Tuturor Sfinților (versantul estic), Convorbirea lui Iisus cu femeia
samariteană (versantul vestic) și Cei șapte martiri Macabei împreună cu
dascălul lor Eleazar și mama lor Solomoni (1 august). Scenele din
intradosul arcului, marchează două duminici ale Penticostarului, a 5-a
– a Samaritencei și ultima, a Tuturor Sfinților, care putem presupune, sar conecta semantic la o eventuală imagine a Cincizecimii, ce putea fi
plasată în zona arhivoltei acelorași arce. Dificil de conectat la aceste
scene imaginea martirilor Macabei, care din perspectiva consecutivității temporale a zilei de pomenire întotdeauna urmează Duminica
Tuturor Sfinților, și mai constituie un apel la Vechiul Testament, alături
de scenele scenele Filoxeniei lui Abraam și mini-ciclului Vieții lui Lot, la
care ne vom referi în urmare.
În nișele centrale, au fost degajate de intervențiile tardive doar
scenele din timpane. În cea sudică, apare scena Iisus și Zaheu, în două
secvențe: Zaheu suit în copac îl întâmpină pe Iisus cu ucenicii săi și
Iisus în casa lui Zaheu. Lipsind la moment scenele din vecinătatea
imediată este imposibil de reconstruit vreo semnificație a acestei scene,
decât, continuând perspectiva liturgică a nișei vecine, remarcăm că
Duminica lui Zaheu, a 32-a, încheie ciclul Octoihului. În pandant cu
această scenă, pe partea sudică apare de asemenea o scenă în
desfășurare – Pieirea Sodomei și Salvarea lui Lot cu fiicele sale.
ce începe cu primele trei sinoade pe zidul sudic, urmând Sinoadele IV și V pe
zidul vestic și ultimele două sinoade – pe zidul nordic: И. Е. Данилова, Фрески
Ферапонтова монастыря, Москва: Искусство, 1970, releveurile III (p. 58, zidul
sudic ), IV (p. 59, zidul nordic), V (p. 59, zidul vestic).
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Am insistat deja, într-un studiu special, asupra inspirației
zugravilor de la Rădăuți din codicele cu miniaturi, ale manuscriselor
grupului Parisinus Graecus 74, prezentând și câteva argumente în
sprijinul unei surse mai concrete – manuscrisul bizantin ce a servit mai
târziu prototip pentru Tetraevanghelul de la Elizavetgrad, mai curând
decât a Tetraevanghelului țarului Ioan Alexandru (Londra., British
Museum, Ad. 39657), în cazul scenelor Convorbirea lui Iisus cu femeia
samariteană, Iisus și Zaheu și Pieirea Sodomei și Salvarea lui Lot cu fiicele
sale (probabil, am adăuga aici și scena Nunta din Cana Galileei), precum
și a celor trei imagini ale lui Hristos: Emanuel, Pantocrator și Cel-vechide-zile din bolțile glafurilor celor trei ferestre de pe zidul sudic37.
Mai constatăm, că toate scenele cu referința textuală
evanghelică, se referă la episoade relatate doar în una dintre cele patru
evanghelii: Ninta din Cana Galileei – In. 2,1-2; Convorbirea lui Iisus cu
femeia samariteană – In.4.5-42, Iisus și Zaheu – Lc.19.1-10 și Pieirea
Sodomei și Salvarea lui Lot cu fiicele sale – Lc. 17.26-37.
La o privire de ansamblu, programul iconografic de la biserica
Sf. Nicolae din Rădăuți prezintă o ieșire destul de pronunțată din seria
celor cunoscute până acum. În parte acest lucru se datorează faptului
că prin decorul mural a fost evidențiată destinația sa de a fi catedrală
episcopală. Principalele componente ale programului iconografic
responsabile pentru acest lucru au fost evidențiate. Totodată, un
impact important asupra originalității sale l-a avut și structura
arhitectonică a locașului, diferită de cea a celorlalte biserici
moldovenești care au păstrat ansamblurile de picturi murale. Dar,
ținând cont de acest specific arhitectural, trebuie să recunoaștem, că
tot el, probabil e și creatorul iluziei originalității absolute a programului iconografic rădăuțean. Fără a contesta această originalitate,
ieșirea din serie poate nu ar fi atât de radicală, dacă ținem cont de
Emil Dragnev, Noi reflexe miniaturistice în pictura murală din Moldova
medievală. Cazul bisericii Sf. Nicolae din Rădăuți, în L. Rotaru, I. V. Xenofontov
(edd.), Historia est magistra vitae. Civilizație, valori, paradigme, personalități. In
Honorem profesor Ion Eremia, Chișinău, Biblioteca Științifică Centrală. Secția
editorial-poligrafică, 2019, p. 13-24.
37
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faptul, că ceea ce până aici am descris ca decorația zidurilor naosului,
este de fapt decorația zidurilor traveelor laterale, absente în alte
biserici pictate de la noi, ceea ce oferă nota irepetabilă sistemului
picturilor murale de aici. Ceea ce ar fi în cazul rădăuților – zidurile
naosului, sunt de fapt stâlpii, arhivoltele lor și zona de la nașterea bolții
în leagăn – deci suprafețe despre care la moment nu știm absolut cum
au fost decorate. S-ar putea ca anume în aceste zone să fi fost localizate
scene din ciclurile Pătimirilor și a Dodecaortonului, cu care suntem
deprinși la alte monumente, ceea ce ar fi redus proporțiile ieșirii din
serie.

RÉSUMÉ
Avent le commencement des travaux de restaurations (dégagement des
interventions et des couches des peintures tardives) les peintures de l’église de St. Nicolas
de Rădăuți ont été très mal connues. Maintenant, en pleine déroulement de ces travaux,
nous pouvons faire quelques observations sur le programme iconographique d’ici. Dans
les registres inferieures, on rencontre une galerie de saints bienheureux, surtout les saints
parents du désert, et des saints évêques en médaillons sur tout le périmètre des murs des
nefs latérales. Une disposition unique, laquelle, avec le cycle des Conseils œcuméniques
placées dans la partie d’ouest du registre médiane (aussi presque inattendue à ce espace),
dénote la fonctionnalité de cette église comme cathédrale épiscopale. D’autres traits
spécifiques de son programme iconographique s’explique par la structure architecturelle
unique parmi les églises peintes de Moldavie de XVe – XVIe siècles. Jusqu’au moment
om n’a pas trouves encore aucune trace des cycles des Douze faites et des Passion de
Christ, tellement habituelle pour la décoration des nefs des églises Moldaves. Peut être
que leur emplacement autrefois a été sur les archivoltes des arches qui unisse les piliers
de séparation entre la nef centrales et celles latérales, ou sur les versants de la voute en
berceau, espaces, aujourd’hui entièrement couvert par des couches tardives des peintures
décoratives. Ce qu’on voit maintenant du registre médian, sont les peintures dans des
niches formées par les intrados de arches des piliers mentionnés, ainsi que des tympans
configure par elle. La fragmentation de l’espace peint, donne une sorte d’autonomie à la
peinture de chaque niche.
Mots clés: programme iconographique, peinture murale, art médiévale
roumain/moldave, cathédral épiscopale
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Planșa I

Fig. 1. Sf. cuvios Nil, zidul sudic al
naosului bisercii Sf. Nicolae din
Rădăuți.

Fig. 2. Sf. cuvios Iperhie, zidul sudic al
naosului bisercii Sf. Nicolae din Rădăuți.

Fig. 3. Sff. cuvioși Dorotei și Varlaam de
la Iordan, zidul sudic al naosului
bisercii Sf. Nicolae din Rădăuți.

Fig. 4. Sff. cuvioși Ioasaf și Gherasim de
la Iordan, zidul sudic al naosului bisercii
Sf. Nicolae din Rădăuți.
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Planșa II

Fig. 5. Sff. ierarhi: papa Silvestru și Atanasie al Alexandriei, partea sudică a zidului
estic al naosului bisercii Sf. Nicolae din Rădăuți.

Fig. 6. Sff. ierarhi Chiprian și papa Inochentie I, partea nordică a zidul estic al
naosului bisercii Sf. Nicolae din Rădăuți.

Fig. 7. Sff. Ierarhi: Sf. Iacob de Nisibe (aici, „Persul”) și Leon Taumaturgul,
episcopul Cataniei, zidul sudic al naosului bisercii Sf. Nicolae din Rădăuți.
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Planșa III

Fig. 8. Cei șapte martiri Macabei împreună cu dascălul lor Eleazar și mama lor
Solomoni, traveul sud-estic al navei sudice, al naosului bisercii Sf. Nicolae din
Rădăuți.

Fig. 9. Sinodul VI (?) ecumenic, traveul nord-vestic al navei nordice, al naosului
bisercii Sf. Nicolae din Rădăuți.

33

Planșa IV

Fig. 10. Sff. anarghiri Samson și Taleleu, intradosul arcului estic al navei nordice, al
naosului bisercii Sf. Nicolae din Rădăuți.

Fig. 11. Sff. anarghiri Chir și Ioan, intradosul arcului estic al navei nordice, al
naosului bisercii Sf. Nicolae din Rădăuți
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Planșa V

Fig. 12. Împărtășirea sf. Maria Egipteanca de către sf. Zosim, luneta portalului de
ieșire din naos în pronaos, biserica Sf. Nicolae din Rădăuți.

Fig. 13. Sf. Teofan Mărturisitorul
(Graptos), partea sudică a glafului
portalului ieșirii din naos în pronaos,
biserica Sf. Nicolae din Rădăuți.

Fig. 14. Sf. Cosma de Maiuma, partea
nordică a glafului portalului ieșirii din
naos în pronaos, biserica Sf. Nicolae din
Rădăuți.
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Planșa VI

Fig. 15. Filoxenia lui Abraam (Sf. Treime veterotestamentară), traveul nord-estic al
navei nordice, al naosului bisercii Sf. Nicolae din Rădăuți.

Fig. 16. Nunta din Cana Galileei (fragment), traveul nord-estic al navei nordice, al
naosului bisercii Sf. Nicolae din Rădăuți.

Ciclul Dodecaortonului în pictura murală
din epocile lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș
Olesea BALACAN*
Restaurările din ultimele decenii, realizate la majoritatea
monumentelor pictate din epoca lui Petru Rareș (1527-1538, 1541-1545)
au deschis calea unor noi investigații în domeniul picturii murale din
Moldova medievală. Acest fapt oferă posibilitatea de a întreprinde
studii comparative privind monumentele pictate dintr-o anumită
perioadă, evidențierea unor trăsături comune, dar și a diversității de
soluții în elaborarea programelor iconografice în funcție de mai mulți
factori ce individualizează monumentele.
Ciclul Dodecaortonului sau cel al Praznicelor Împărătești (Marilor
Praznice), ilustrează principalele sărbători creștine din calendarele fix
și mobil. Numărul lor, de obicei stabilit la cifra de 12, de unde provine
și denumirea de Dodecaorton (12, în greacă), în realitate este adesea
fie depășit, fie conținutul celor 12 conține anumite variațiuni. Din
perspectiva stabilirii programului iconografic bizantin în epoca posticonoclastă, constatăm că potrivit mărturiilor surselor (în special a
descrierii lui Fotie a mozaicurilor de la biserica Theotocos de la Pharos
– capela palatului imperial din Constantinopol), inițial, el a fost
constituit doar din reprezentări de figuri singulare1. Primele scene,
care apar în mozaic sau frescă în cadrul programelor iconografice
bizantine aparțin anume Dodecaortonului. Lipsa monumentelor conservate nu ne permite să conchidem dacă acest lucru se petrece deja în
secolul al X-lea, primele exemple, însă, ne parvin din secolul al XI-lea,

*Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău – Republica Moldova
1 Cyril Mango, The Art of the Byzantine Empire 312-1453. Sources and Documents, Toronto, University of Toronto Press, 2000, p. 185-186.
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pe parcursul căruia, numărul lor este în constantă creștere2. Cel puțin
din această vreme, el devine obligatoriu în programele iconografice ale
naosurilor bisericilor bizantine și este dispus în sistemele de boltire și
părțile superioare ale zidurilor, de regulă păstrând coerența. În epoca
paleologă se impun de asemenea ciclurile Pătimirilor și a Învierii, de
regulă dispuse în zona mediană a zidurilor naosurilor. Unele scene,
aparțin ambelor cicluri (de ex. Răstignirea, Învierea (Anastasis)), iar în
alte cazuri, scene din ciclul Dodecaortonului, precum Intrarea în
Ierusalim și Învierea lui Lazăr, pot fi considerate și ca început al ciclului
Pătimirilor, momente exploatate pentru asigurarea coeziunii între cele
două mari cicluri. În epoca imediat post-bizantină (a doua jumătate a
secolului al XV-lea), ilustrată în special de monumentele conservate
din ambianța arhiepiscopiei din Ohrida3 și din Kastoria4, în decorația
naosului, domină ciclul Dodecaortonului, ce ocupă versanții bolților
în leagăn și partea superioară a zidurilor, cea inferioară fiind ocupată
de teoria sfinților.
La monumentele pictate din vremea lui Ștefan cel Mare, ciclul
Dodecaortonului este plasat în zonele superioare ale naosului. La
Pătrăuți, el este dispus în timpanele de sub arcele piezișe (Nașterea
Domnului, Botezul Domnului, Întâmpinarea Domnului și Schimbarea la
Față), scena Bunăvestirii, în două secvențe, ocupă pandantivele mari de
nord-est și sud-est, fiind inclusă într-un mini-ciclu mariologic ce
continuă pe celelalte pandantive mari5.
În concile absidelor laterale sunt plasate scenele praznicelor din
calendarul mobil: Intrarea în Ierusalim și Învierea lui Lazăr (sud) și
Otto Demus, Byzantine Mosaic Desoration. Aspects of Monumental Art in
Byzantium, Boston, Boston Book & Art Shop, 19643, p. 52-61.
3 Гojko Суботић, Охридска сликарска школа XV века, Београд, 1980.
4 Miltiadis-Miltos Garidis, La peinture murale dans le monde ortodoxe après la
chute de Byzance (1450-1600) et dans les pays sous domination etrangère, Athènes, Ed.
C. Spanos, 1989, P. 57-74.
5 Emil Dragnev, Programul iconografic al sistemului de boltire a naosului
bisericii „Înălțarea Cinstitei Cruci” din Pătrăuți, în Victor Spinei, Laurențiu Rădvan,
Arcadie M. Bodale (edd.), Retrospecții medievale. In honorem Professoris emeriti Ioan
Caproșu, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 190.
2
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Pogorârea Sf. Duh (nord). Adormirea Maicii Domnului ocupă marele
timpan al zidului vestic, iar Înălțarea Domnului este plasată pe
marginea superioară a concii absidei altarului. Scena Răstignirii este
integrată ciclului Pătimirilor din registrul median, exact sub cea a Adormirii Maicii Domnului, iar Pogorârea la iad apare în registrul inferior,
fiind plasată pe zidul nordic, în fața tabloului votiv de pe zidul sudic.
La biserica Sf. Ilie de lângă Suceava, o parte a ciclului
Dodecaortonului probabil a fost plasată ca și la Pătrăuți în timpanele
circumscrise de arcele piezișe. Deocamdată, picturile fiind încă
nerestaurate, putem doar presupune acest lucru în baza faptului că
astfel de scene fundamentale din acest ciclu precum Bunăvestirea,
Întâmpinarea și Botezul Domnului nu se regăsesc în alte părți ale
programului iconografic de aici. Spre diferență de Pătrăuți, ciclul
respectiv continuă și pe pandantivele mari, unde pentru moment sunt
descifrabile 3 din 4 scene: Schimbarea la față (sud-vest), Învierea lui Lazăr
(sud-est) și Intrarea în Ierusalim (nord-vest)6. Ca și la Pătrăuți, în absida
nordică apare Pogorârea Sf. Duh, iar în cea sudică, în locul scenelor
Intrarea în Ierusalim și Învierea lui Lazăr, care urcă pe pandantive, apare
scena Înjumătățirii praznicului (Iisus la 12 ani în templu). O importantă
parte a ciclului este plasată pe zidul vestic: Înălțarea Domnului (în
timpanul mare), Adormirea Maicii Domnului și Nașterea Domnului7.
Aceeași dispoziție pentru absidele laterale, conform descrierii
lui W. Podlaha, a fost prezentă și în biserica dispărută Sf. Procopie din
Milișăuți8. La Voroneț, ordinea în desfășurarea ciclului Dodecaortonului
a fost puternic perturbată prin introducerea în zona sistemului de
boltire a unui număr de scene ce ilustrează incipiturile celor patru
Evanghelii. Astfel, aici două dintre scenele Dodecaortonului (Adormirea
Maicii Domnului și Pogorârea Sf. Duh) ajung să fie reprezentate în
Gh. Bratiloveanu, Pavel Blaj, Biserica Sfântul Ilie Suceava, Iași, 1988, p. 45
Ibidem, p. 37, 40, 41, 45
8 Wladyslaw Podlacha, Pictura murală din Bucovina, în Wladyslaw
Podlacha, Grigore Nandriș, Umanismul picturii murale postbizantine, vol. I, București, Meridiane, p. 126-127; Tereza Sinigalia, Vechi autori și bisericile Bucovinei –
încercare de recuperare a unui monument, în Monumentul, X, vol. 2, Iași, 2009, p. 39.
6
7
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registrul inferior sub arcul triumfal9. În sistemul de boltire, scenele
Dodecaortonului apar mai înghesuite, precum pe timpanul sud-vestic
sunt plasate două: Buna Vestire și Nașterea Domnului, iar în cel sudestic, scena Botezului Domnului este secondată de cea a Predicii Sf. Ioan
Botezătorul. Același lucru se constată și în privința concilor absidelor
laterale, unde scenele apar câte două: Schimbarea la față alături de o
scenă din ciclul Pătimirilor – Rugăciunea de pe Muntele Măslinilor (sud)
și Învierea lui Lazăr împreună cu Intrarea în Ierusalim, exact ca la Pătrăuți
(nord). În timpanul zidului vestic, apare Înălțarea Domnului, flancată
de alte două scene: Întâmpinarea Domnului și Intrarea Maicii Domnului
în biserică10.
Toate exemplele menționate, prezintă situația la bisericile
mănăstirești. Pentru bisericile rezidențiale, apelăm la exemplul
bisericii Sf. Nicolae din Popăuți-Botoșani, unde cea mai mare parte a
ciclului este concentrată în sistemul de elevație a cupolei. Aici în
timpane, apar Buna Vestire (nord-est), Nașterea Domnului (sud-est),
Botezul Domnului (sud-vest) și Întâmpinarea Domnului (nord-vest).
Ciclul continuă pe pandantivele mari: Învierea lui Lazăr (nord-est),
Schimbarea la Față (sud-est) și Intrarea în Ierusalim (sud-vest), pe când
pe pandantivul nord-vestic pictura nu s-a păstrat11. Două scene ale
ciclului sunt dispuse în concile absidelor laterale: Înălțarea Domnului
(sud) și Pogorârea Sf. Duh (nord), iar pe timpanul mare al zidului vestic,
mai bine zis pe porțiunea ce s-a mai păstrat după surparea sa, se văd

Constantin I. Ciobanu, Programul iconografic al bisericii „Sf. Gheorghe” a
Mănăstirii Voroneț, în Andrei Eșanu, Valentina Eșanu, Mănăstirea Voroneț. Istorie,
cultură, spiritualitate, Chișinău, Pontos, 2010, p. 95.
10 Ibidem, p. 94-96.
11 Archim. Luca Diaconu, Mănăstirea „Sfântul Nicolae Domnesc” Popăuți.
Importanta ctitorie a Moldovei închinată Patriarhiei de Antiohia / Princely Monastery
„Saint Nicholas” Popăuți. An Important Foundation of Moldavia dedicated to the
Patriarchate of Antioch, vol I, Biserica „Sf. Nicolae Domnesc” Popăuți capelă palatină a
curților domnești de la Botoșani/Princely Church „Saint Nicholas” Popăuții Palatine
Chapel of the Princely Courts in Botoșani, Iași, Doxologia, 2018, p. 161, 172, fig. 39.
9
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urmele scenei Adormirea Maicii Domnului12. Astfel, ciclul apare dispus
destul de compact, în zona superioară a bisericii.
La biserica Sf. Gheorghe din Hârlău, cu toate că picturile sunt
încă nerestaurate și nu toate lucrurile sunt vizibile, în special în zona
sistemului de boltire, pare să fie aceeași dispoziție. Din ceea ce se poate
vedea, în timpane, scenele Nașterea Domnului și Întâmpinarea Domului
sunt destul de sigur identificabile, mai puțin alte două, care ar putea fi
Buna Vestire și Botezul Domnului. Și mai dificilă este situația pentru
pandantivele mari, unde poate fi identificată Intrarea în Ierusalim, și cu
titlul de supoziție: Schimbarea la Față. Pogorârea Sf. Duh și Răstignirea
sunt dispuse în concile absidelor laterale, respectiv sud și nord, iar
Adormirea Maicii Domnului, pe locul tradițional – timpanul mare al
zidului vestic13.
A treia biserică rezidențială a lui Ștefan cel Mare, pe lângă
curțile de la Dorohoi, cu picturile de obicei datate, în funcție de datele
tabloului votiv cu vremea lui Ștefăniță vodă, lucru care deloc nu este
sigur, dacă ținem cont de faptul că aceste concluzii s-au realizat în baza
unui tablou votiv repictat. Fie că au fost pictate în vremea lui Ștefan
cel Mare, fie în cea a nepotului său, Ștefăniță, oricum sunt anterioare
ansamblurilor de pictură murală din vremea lui Petru Rareș.
Aici, dispoziția ciclului Dodecaortonului este apropiată de
cazurile de la Popăuți-Botoșani și Hârlău, dar cu câteva particularități,
care merită să fie menționate. Pe timpane apar exact aceleași scene
precum la Popăuți-Botoșani și Hârlău: Buna Vestire (sud-vest), Nașterea
Domnului (nord-vest), Întâmpinarea Domnului (nord-est) și Botezul
Domnului (sud-est). Pe pandantive, până la un moment, de asemenea
întâlnim aceleași scene precum la monumentele citate anterior:
Învierea lui Lazăr (sud-vest), Schimbarea la Față (nord-vest), Intrarea în
Ierusalim (nord est), pe pandantivul sud-estic, însă, apare o teme pe
care nu am întâlnit-o până aici în ciclul Dodecaortonului: Mironosițele la
mormântul Domnului. Evident, încadrată în acest ciclu, ea poate
Ibidem, p. 177, 188.
Vlad Bedros, Hârlău, în http://www.medieval.istoria-artei.ro/resources/
V% 20Bedros%20Harlau%202015.pdf, p. [3-4].
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desemna doar cea mai importantă sărbătoare din calendarul bisericesc
(sărbătoarea sărbătorilor) – Învierea Domnului. Învierea, este întradevăr sugerată de această scenă, și probabil că, alegerea sa în acest
caz, și nu a imaginii Învierii, folosite de obicei pentru a o desemna,
scenă care mai este numită Pogorârea la iad, pentru că cea din urmă
apare, ca întotdeauna, în registrul Pătimirilor și a Învierii. În același
timp, putem afirma cu siguranță doar absența acestei scene în
contextul Dodecaortonului doar la Pătrăuți și Voroneț. Pentru Sf. Ilie de
lângă Suceava, Popăuți-Botoșani și Hârlău, nu se poate afirma acest
lucru din cauza conservării lacunare a picturilor de pe pandantivele
mari. Noi nu cunoaștem această scenă în contextul menționat la aceste
monumente, dar nici nu putem afirma că ea n-a existat în ele.
Un element de noutate introdus la Dorohoi și care va fi reluat
la unele monumente din vremea lui Petru Rareș, este folosirea
arhivoltelor arcelor ce conturează concile absidelor laterale, până aici
pictate cu imagini de sfinți ierarhi în medalioane, pentru prezentarea
a două scene din Dodecaorton: Pogorârea Sf. Duh și Înjumătățirea
praznicului (Iisus în templu la 12 ani), cat se poate de potrivite pentru
această locație. De asemenea, zugravii de la Dorohoi, se întorc la
soluția de la Pătrăuți, plasând Înălțarea Domnului pe marginea
superioară a concii absidei altarului. Adormirea Maicii Domnului, apare
pe locul obișnuit în timpanul mare al zidului vestic. Probabil, găsirea
unor noi soluții de amplasament pentru temele Dodecaortonului la
Dorohoi, a permis ca aici să se aleagă pentru concile absidelor laterale
alte subiecte: Sf. Treime Veterotestamentară (Filoxenia lui Abraam) – nord
și Intrarea Maicii Domnului în Biserică – sud. Ultima scenă de asemenea
este prezentă la Pătrăuți, în unul din pandantivele mari, alături de alte
scene din ciclul marial.
La biserica Tăierii capului Sf. Ioan Botezătorul, de la curțile
hatmanului Luca Arbore, cu o datarea în continuare discutată, în
diapazonul dintre anul 1503 – data construcției și 1541 – data dintr-o
inscripție astăzi dispărută, din care nu se desprinde cu claritate dacă
intervenția din acest an a lui Dragoș Coman a fost una de restaurare
sau de pictare a bisericii. Individualitatea stilistică a picturilor de la
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Arbore nu ne permite o includere din această perspectivă într-o epocă
sau alta, iar din perspectiva iconografică, pare a fi mai apropiată de
pictura murală de la sfârșitul domniei lui Ștefan cel Mare14.
Aici, ca și la Voroneț, ordinea amplasării ciclului Dodecaortonului a fost perturbată de introducere în timpane a unui ciclu de
imagini de inspirație miniaturistică – Genealogia lui Hristos, astfel încât,
începutul ciclului se deplasează spre pandantivele mari: Buna Vestire –
Arhanghelul Gabriel (nord-est), Buna Vestire – Fecioara Maria (sud-est) –
o dispoziție în două părți a temei după formula de la Pătrăuți,
Întâmpinarea Domnului (sud-vest) și Botezul Domnului (nord-vest). Pe
arhivolta arcului absidei sudice este plasată Nașterea Domnului, mai
jos, în concă – Pogorârea Sf. Duh, iar și mai jos, în glaful arcului ferestrei
– Duminica Tuturor Sfinților, care pare să fie introdusă pentru prima, și
poate unica dată în Dodecaorton. De cealaltă parte, în aceiași ordine de
suprapunere, avem: Învierea lui Lazăr, Răstignirea și Înjumătățirea
Praznicului. Probabil, ca și la Voroneț, modificările aduse în dispoziția
tematică a scenelor din sistemul de boltire, aduc la Arbore la soluții
impuse de această situație și astfel s-ar explica amplasamentul Intrării
în Ierusalim, pe timpanul nordic, în la stânga de coloneta angajată, ce
separă zona centrală a absidei. Pe timpanul vestic, tradițional este
reprezentată Adormirea Maicii Domnului.15
Specificul structurii arhitectonice și în special a sistemului de
boltire al bisericii Sf. Nicolae din Bălinești, ctitoria logofătului Ioan
Tăutu, pictată pe la 1499, a determinat aici și o dispoziție specială a
ciclului Dodecaortonului. Aici el ocupă registrul superior al zidului
naosului, două scene din acest registru fiind situate în zona altarului:
Nașterea Domnului și Întâmpinarea Domnului16. Pe zidul sudic al naosului apar: Botezul Domnului, Învierea lui Lazăr și Intrarea în Ierusalim.
Ultima prezentare a opiniilor privind datarea picturilor de la Arbore:
Corina Popa, Oliviu Boldura, Maria-Magdalena Drobotă, Anca Dină, Arbore, istorie, artă, restaurare, București, Ed. ACS, 2016, p. 142-147. Din cele menționate, este
evident că ne alăturăm mai curând opiniilor expuse de I. Solcanu și T. Sinigalia.
15 Ibidem, p. 64-65.
16 Corina Popa, Bălinești, București, Meridiane, 1981, p. 17.
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Patru scene ale Dodecaortonului le întâlnim pe zidul vestic, lucru
neobișnuit comparativ cu practica precedentă, aici de obicei fiind
reprezentată doar Adormirea Maicii Domnului. Pe zidul vestic al
naosului Bălineștilor, Adormirea încheie un registru în care mai
distingem: Înălțarea Domnului, Pogorârea Sf. Duh și Schimbarea la Față.
Pe zidul nordic sunt reprezentate: Nașterea Maicii Domnului, Intrarea
Maicii Domnului în biserică și Buna Vestire17, fiind deci concentrate pe
acest segment de desfășurare a Dodecaortonului, sărbătorile mariale.
În ceea ce privește desfășurarea programului iconografic al
ciclului Dodecaortonului, la bisericile pictate în timpul domniei lui
Petru Rareș, în mai multe privințe el urmează dispozițiile din epoca
lui Ștefan cel Mare, fiind repartizat în zona timpanelor conturate de
arcele piezișe, a pandantivelor mari, în concile absidelor laterale și în
marele timpan vestic. Este asimilată și inovația de la Dorohoi, de a
folosi pentru acest ciclu și spațiul arhivoltelor ce conturează concile
absidelor laterale.
Primul grup de imagini ale acestui ciclu la biserica Pogorârea
Sfântului Duh din Dobrovăţ ocupă spaţiul lunetelor de sub arce,
scenele: Buna Vestire (nord-est), Naşterea lui Cristos (sud-est), Întâmpinarea Domnului (sud-vest) şi Botezul în Iordan (nord-vest). În conca absidei sudice este reprezentată scena Pogorârea Sf. Duh, iar în cea nordică
– Răstignirea. Pe arcul triumfal este plasată scena Înălțării Domnului, iar
pe intradosul concii absidei altarului apar Schimbarea la Faţă și
Duminica Floriilor (Întrarea în Ierusalim.). Pe peretele de vest al naosului,
în timpan, este pictată scena Adormirea Maicii Domnului18.
La biserica Sfântul Nicolae a Mănăstirii Probota, ciclul Marilor
Sărbători, ocupă lunetele sistemului de bolți moldovenești și partea
superioară a pereților. Pe lunetele de sub arce sunt reprezentate
scenele: Buna Vestire, Naşterea lui Cristos, Prezentarea la Templu şi Botezul
în Iordan, „în redactări general canonice, dar cu detalii simbolice mai
puțin obișnuite (perdeaua roșie susținută de două tinere în Buna
Vestire trimite la zămislirea miraculoasă prin umbrirea Fecioarei de
17
18

Ibidem, p. 18-19.
Vasile Drăguț, Dobrovăț, p. 24, 27, 28, 31.
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către Duhul Sfânt) sau naiv-pitorești (grupul oilor păstorilor din
Naștere)”19. Spațiul generos la Probota al absidei altarului, a permis
amplasarea aici a unui ciclu al Penticostarului, în care au fost incluse
teme ale Dodecaortonului precum: Învierea Domnului în formula
iconografică Mironosițele la Mormântul Domnului și Înjumătățirea
Praznicului20.
Continuarea ilustrării Ciclului Marilor Sărbători este în concile și
primele registre sub ele ale absidelor laterale. În conca de sud apare
Pogorârea Sf. Duh – în repictarea sec. XIX, iar în registrul de sub concă,
în limitele absidei: Intrarea în Ierusalim și Schimbarea la Faţă. De cealaltă
parte, în concă este reprezentată Răstignirea, iar în registrul imediat
următor – Învierea lui Lazăr21. Culminează ciclul pe luneta și cea mai
mare parte a peretelui de vest „cu cea mai spectaculoasă scenă a
Adormirii a Maicii Domnului din pictura murală din Moldova, într-o
compoziţie structurată pe o perspectivă montantă, cu un ax bine
conturat de marcarea momentelor naraţiunii aşa cum apar ele în
Apocrife”22 . Compoziție clasic răsăriteană, scena are o excepțională
respirație artistică23.
Frescele de pe pandantivele mari din naosul de la biserica
Tuturor Sfinţilor din satul Părhăuţi (jud. Suceava) sunt distruse cu
excepţia celei de pe pandantivul sud-estic, unde este reprezentată
scena Intrarea în Ierusalim (Duminica Floriilor). Pe suprafeţele timpanelor zidurilor naosului avem imaginile Pogorârea Sf. Duh (nord),

Tereza Sinigalia, Voica Maria Pușcașu, Mănăstirea Probota, București,
Meridiane, 2000, p. 44.
20 Maarit Elo, Ovidiu Boldura, Paul Buciuta, Tereza Sinegalia, The
Restoration of the Probota Monastery. 1996-2001, Helsinki, Metaneira, 2001, map no
4, Chancel, Apse.
21 Ibidem, map no 7, Naos.
22 Tereza Sinigalia, Mănăstirea Probota, București, Ed. Academiei Române,
2007, p. 16.
23 Tereza Sinigalia, Voica Maria Pușcașu, Mănăstirea Probota, p. 59.
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Adormirea Maicii Domnului (vest) şi Iisus Hristos la doisprezece ani, şezând
în mijlocul învăţaţilor (Înjumătățirea Praznicului) – sud24.
Pe pandantivele mari ai naosului de la biserica Adormirea Maicii
Domnului a Mănăstirii Humor, sunt figurate secvențe din ciclul
Marilor Sărbători: Învierea lui Lazăr – nord-vest, Schimbarea la Faţă nord-est, Înălţarea - sud-vest, Intrarea în Ierusalim - sud-est. Pe lunetele
de sub arcele celui de al doilea registru al bolții moldovenești au fost
pictate primele patru sărbători: Buna Vestire, Naşterea lui Iisus,
Prezentarea la templu, Botezul Domnului25 . Cea mai amplă suprafață
pictată din naos este rezervată Adormirii Maicii Domnului, de la partea
superioară a peretelui de vest, cu iconografie clasică, dar cu detalii
particulare: cele două acolade de Îngeri în grisaill, splendide portrete
de Episcopi sau de personaje anonime, în special femei care asistă la
scenă. Alte particularități ale programului iconografic de la Humor
privesc selecția și ordonarea scenelor din zona celor două abside.
Arhivolta de deasupra fiecăreia este rezervată spre sud unei
compoziții relativ frecvente în Moldova: Iisus la 12 ani în Templu printre
învățați – la sud și Pogorârea sf. Duh – la nord, fiind urmată astfel
dispoziția de la Sf. Nicolae din Dorohoi. În conca absidei de sud a fost
pictată Filoxenia lui Avraam/ Cina de la Mamvri ca tip de unica
reprezentare acceptată în spațiul Bisericii Răsăritene pentru
reprezentarea Sf. Treimi26, iar în cea nordică – Răstignirea.

Constantin I. Ciobanu, Programul iconografic al bisericii „Tuturor Sfinților”
din Părhăuți, în http://www.medieval.istoria-artei.ro/resources/P% C4%83rh
%C4%83u%C5%A3i.%20Programul%20iconografic.%201.% 20 Constantin %20
Ciobanu.pdf, p. 2-3.
25 Vlad Bedros, Mănăstirea Humor, în http://www.medieval.istoriaartei.ro/resources/Humor%2C%20Altar%2C%20Naos%20si%20Gropnita%2C%
20V.Bedros.pdf, p. 2, 8-9.
26 Adriana Balaban Bara, The Political and Artistic Program of Prince Petru
Rareș of Modavia (1527-1538 and 1541-1546) and the Fresco Series Depicting the „Life
of the Mother of God” în the Church of Humor Monastery, Thèse présentée à la Faculté
des études supérieures en vue de l’obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.
D.) en theologie. Université de Montréal, mars 2012, p. 105.
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Derularea ciclului Dodecaortonului la biserica Sfântul Gheorghe a
Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, începe cu timpanul nordestic, unde este reprezentată Buna Vestire, urmează Nașterea Domnului
împreună cu profeții Isaia și Michea (sud-est), Întâmpinarea Domnului
împreună cu figurile profeților lui Moise și Isaia (sud-vest) și Botezul
Domnului cu Sf. Ioan Botezătorul și Naum (nord-vest)27. Ciclul
continuă pe arcul triumfal, în registrul vestic, apar Schimbarea la Față și
Înălțarea Domnului, flancând imaginea Celui-vechi-de-zile, iar în cel estic,
de o parte și de alta a reprezentării lui Iisus Pantocratorul în slavă, sunt
dispuse Încredințarea lui Toma și Mironosițele la Mormântul Domnului. În
concile absidelor laterale vedem Pogorârea Sf. Duh (sud) și Răstignire
(nord), iar arhivoltele ce le conturează, nu mai găzduiesc temele
Dodecaortonului, revenindu-se la practica de a reprezenta aici sf. ierarhi
în medalioane. Zidul vestic al naosului a fost surpat, loc pe care de
obicei apare Adormirea Maicii Domnului, iar în cazul bisericii Sf.
Gheorghe din Suceava, unde nu doar pe arhivolte, dar și pe
pandantive nu apar scene ale Dodecaortonului (pe pandantivele mici
sunt reprezentați serafimi, iar pe cei mari – evangheliștii), sar putea, ca
aici să fi fost reprezentate și alte scene din ciclul Marilor Praznice.
Tematica lunetelor și a pandantivelor mari de la biserica Buna
Vestire a Mănăstiri Moldoviţa nu diferă de ceea ce întâlnim la
majoritatea bisericilor pictate în vremea lui Petru Rareș. Pe timpanul
nord- est este rezervată Buna Vestire, sud-est – Nașterea lui Hristos, sudvest – Prezentarea la Templu și sud-est – Botezul. Pe arcul de vest al
naosului sunt figurate secvențe din ciclul Marilor Sărbători: Învierea lui
Lazăr (jumătatea de sud), Intrarea în Ierusalim (jumătatea de nord). Iar
în registrul de vest al arcului triumfal, putem identifica scenele
Mironosițele la Mormântul Domnului, Schimbarea la Faţă (nord) și
Înălţarea cu Încredințarea lui Toma, precum la Sf. Gheorghe din Suceva,
doar că dispuse într-un singur registru. În conca absidei sudice a
naosului este reprezentată scena Pogorârea Sf. Duh, în cea nordică –
Emil Dragnev, Registrele profeților și apostolilor din tamburul turlei bisericii
Sf. Gheorghe din Suceava și contextul artei post-bizantine, în „Tyragetia. Arheologie.
Istorie Antică”, serie nouă, IX [XXIV] nr. 1, 2015, p. 63-65, fig. 16-19.
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Răstignirea, pe timpanul mare al zidului vestic – Adormirea Maicii
Domnului28. Dispoziția Dodecaortonului, precum am mai menționat,
este foarte apropiată de cea de la Sf. Gheorghe din Suceava. Aici de
asemenea, pe arhivoltele arcelor sudic și nordic, în loc de scene ale
Praznicelor, apar sf. ierarhi în medalioane.
Pe suprafeţele timpanelor configurate de arcele piezișe de la
biserica Sfântul Dumitru din Suceava sunt zugrăvite scenele: Buna
Vestire, Botezul, Naștere Domnului și Întâmpinarea Domnului. Precum la
Sf. Gheorghe din Suceava și Moldovița, aici pandantivele sunt ocupate
de imaginile îngerilor și evangheliștilor, astfel încât, desfășurarea
Dodecaortonului se produce în zona absidelor laterale. Spre diferență
de bisericile menționate, zugravii de la Sf. Dumitru au revenit la
formula de la Sf. Nicolae din Dorohoi, figurând pe arhivoltele arcelor
mari, sudic și nordic, respectiv, Înjumătățirea Praznicului și Pogorârea Sf.
Duh. Aceste scene nu ocupă însă întreaga suprafață a arhivoltelor,
astfel încât, în părțile inferioare ale lor, au fost plasate și alte Praznice:
Schimbarea la Față și Învierea lui Lazăr (sud) și Intrarea în Ierusalim (nord,
aici a doua scenă ține de alt ciclu, reprezentând Vindecarea paraliticului).
În concile absidelor sunt zugrăvite: Sf. Treime Veterotestamentară și
Răstignirea, pe arcul triumfal apare Înălțarea Domnului, iar în partea
opusă, pe marele timpan al zidului vestic – Adormirea Maicii Domnului,
completată de alte sărbători mariale, plasate pe intradosul arcului
vestic: Nașterea Maicii Domnului și Intrarea Fecioarei Maria în biserică 29.
Lucrările de restaurare la biserica Sfântul Nicolae a Mănăstirii
Coşula, au recuperat o parte considerabilă a programului iconografic
din secolul al XVI-lea, dar o parte din el a rămas sub repictările tardive
din secolul al XIX-lea, ceea ce nu ne permite restabilirea exactă a
Tereza Sinigalia, Vlad Bedros, Mănăstirea Moldovița, în http://www.
medieval.istoria-artei.ro/resources/Moldovita%20Sinigalia%2C%20Bedros.pdf,
p. 2, 17-20.
29 Diac. Vasile M. Demciuc, Pr. Justinian-Remus A. Cojocar, Biserica „Sf.
Dumitru” din Suceava, Suceava, Ed. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, 2009, p.
102-103, aici, din întreg ciclul al Dodecaortonului este menționat doar acest grupaj
de Praznice mariale.
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ciclului Dodecaortonului, mai ales dacă ținem cont de faptul că zugravii
secolului al XIX-lea, n-au prea ținut cont de vechiul program
iconografic. Dodecaortonul începe aici în timpanele configurate de
arcele piezișe: Buna Vestire, Nașterea Domnului, Întâmpinarea Domnului
și Botezul în Iordan și continuă în pandantivele mari, lucru care se
desprinde din unicul pandantiv degajat, cel sud-vestic, pe care este
reprezentată Învierea lui Lazăr, ceilalți rămânând acoperiți de
zugrăveala tardivă, reprezentând evangheliștii, ceea ce nu corespunde
cu siguranță programului secolului al XVI-lea, pentru că imaginile
evangheliștilor au fost degajate în pandantivele mici.
Pe arcul triumfal apare Înălțarea Domnului, picturile din concile
absidelor laterale sunt cele din secolul al XIX-lea, în cea nordică fiind
reprezentată Pogorârea Sf. Duh, iar în cea sudică – Înălțarea Domnului.
Faptul că Înălțarea din secolul al XVI-lea a fost degajată pe arcul
triumfal, aduce spre concluzia inevitabilă că în conca absidei sudice a
fost reprezentată altă scenă și de asemenea lasă sub semn de întrebare
și compoziția din conca nordică. Mai menționăm că arhivoltele arcelor
mari conțin imagini de sf. ierarhi în medalioane, iar zidul separator
dintre naos și pronaos fiind surpat, a adus și la pierderea scenei
Adormirii Maicii Domnului.
Prezentarea și confruntarea programelor iconografice ale ciclurilor Dodecaortonului, la monumentele din epocile lui Ștefan cel Mare
și Petru Rareș, configurează câteva concluzii finale:
Pentru decorarea naosului, în Moldova medievală este
asimilată, în linii mari, practica Bizanțului paleolog, care, cu excepția
spațiului interior al turlei și al sistemului de pandantive, oferă cea mai
mare parte a sistemului de boltire și a zonei mediane a zidurilor,
ciclurilor Dodecaortonului și Pătimirilor (inclusiv a Învierii). Specificul
sistemului de boltire moldovenesc, precum și lipsa unor suprafețe
importante ale transepturilor, aduce la o compartimentare a ciclului
Dodecaortonului, care a ocupat întotdeauna o poziție privilegiată în
arta bizantină și post-bizantină din secolul al XV-lea. Această poziție
este menținută în bisericile moldovenești, nu însă și integritatea
vizualizării sale.
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Aproape invariabil, scene ale Dodecaortonului apar pe timpanele
de la baza turlei, configurate de arcele piezișe, de la Pătrăuți până la
Coșula, în ordinea de examinare adoptată aici, indiferent de destinația
bisericii, rezidențială sau mănăstirească, ctitorie domnească sau
boierească. Și repertoriul celor 4 scene este aproape același. Cu
excepția puținelor cazuri, fie când Buna Vestire, în două secvențe, este
plasată pe pandantivele mari din partea estică (Pătrăuți), fie timpanele
parțial sau complet sunt ocupate de altă tematică (Voroneț, Arbore),
scena Bunei Vestiri apare alături de Nașterea Domnului, Întâmpinarea
Domnului și Botezul în Iordan, anume pe timpanele menționate, iar în
cazul de excepție, în locul său este reprezentată Schimbarea la Față.
De asemenea, cu o frecvență maximă, în timpanul mare al
zidului vestic este reprezentată Adormirea Maicii Domnului. Ea lipsește
de pe această suprafață doar la Voroneț, iar la Sf. Ilie de lângă Suceava,
Bălinești și Sf. Dumitru din Suceava, alături de ea apar și alte imagini
ale Praznicelor Împărătești.
În puțin peste jumătate din cazurile cercetate, ciclul Praznicelor
Împărătești se extinde și peste pandantivele mari. În aceste cazuri.
Tematica este destul de stabilă, aici fiind reprezentate: Învierea lui
Lazăr, Intrarea în Ierusalim și Schimbarea la Față (Sf. Ilie de lângă Suceava
(3), Popăuți-Botoșani (3), Hârlău (2), Dorohoi (3), Părhăuți (1), Coșula
(1) – între paranteze fiind indicat câte dintre aceste scene s-au păstrat
în fiecare caz), a patra scenă fiind Mironosițele la Mormântul Domnului
(Dorohoi) și Înălțarea Domnului (la Humor). O situație mai specială este
la Pătrăuți și Arbore, unde precum s-a menționat, apare Buna Vestire
în două secvențe, la Pătrăuți în pandantive mai apar Buna Vestire la
fântână și Intrarea Fecioarei Maria în biserică, iar la Arbore, Întâmpinarea
și Botezul Domnului.
Mai rar, pentru amplasamentul scenelor Dodecaortonului este
folosit arcul triumfal sau marginea vestică a concii absidei altarului. În
majoritatea cazurilor aici este pictată Înălțarea Domnului (Pătrăuți,
Dorohoi, Probota, Sf. Gheorghe și Sf. Dumitru din Suceava, Moldovița,
Coșula), la Sf. Gheorghe din Suceava și Moldovița mai fiind adăugate
în această zonă Schimbarea la Față, Mironosițele la Mormântul Domnului
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și Încredințarea lui Toma, iar la Dobrovăț, în locul Înălțării, apar
Schimbarea la Față și Intrarea în Ierusalim.
Începând cu biserica Sf. Nicolae din Dorohoi, scenele Dodecaortonului încep să fie plasate și pe arhivoltele arcelor ce configurează
concile absidelor laterale. Acest procedeu a fost repetat la Arbore,
Humor și Sf. Dumitru din Suceava. În trei cazuri din patru, pentru
aceste suprafețe au fost destinate scenele Pogorârea Sf. Duh și
Înjumătățirea Praznicului, într-adevăr, cât se poate de potrivite pentru
configurația curbă a arhivoltelor. La Sf. Dumitru, aceste scene au fost
completate de altele, și doar la Arbore, apare o selecție specială.
Amplasamente cu totul speciale sunt doar câteva: cel remarcat
nu odată de la Voroneț, în privința scenelor Adormirea Maicii Domnului
și Pogorârea Sf. Duh, cel de la Bălinești, unde două teme, Nașterea și
Întâmpinarea Domnului au ajuns să fie plasate în spațiul altarului, cele
de la Probota (Învierea (Mironosițele la Mormântul Domnului) și
Înjumătățirea Praznicului – pe hemiciclul absidei altarului; și trei scene
sub conci, în absidele laterale: Intrarea în Ierusalim, Schimbarea la Față și
Învierea lui Lazăr), precum și la Moldovița – amplasamentul a patru
scene: Intrarea în Ierusalim, Nașterea Maicii Domnului, Intrarea Maicii
Domnului la biserică și Învierea lui Lazăr pe arcul vestic.
Componența ciclului Dodecaortonului reflectă o situație de
tranziție între ordinea stabilită din secolele XI-XII în iconografia
bizantină, și cea care se va stabili în secolul al XVII în spațiul ortodox30.
Din tradiția mai veche, s-au perpetuat în cadrul ciclului scene precum
cea a Învierii, pe care am întâlnit-o în câteva cazuri, redată prin scena
Mironosițele la Mormântul Domnului (Dorohoi, Sf. Gheorghe din
Suceava, Moldovița, registrul pare să fie mai concis din cauza
pierderilor de suprafețe pictate), Răstignirea, care formal a fost extrasă
din registrul Pătimirilor și își găsește locul în conca absidei nordice, în
cadrul Marilor Praznice, dar corespondând totuși și cu ciclul din care
a fost extrasă (Hârlău, Arbore, Dobrovăț, Probota, Humor, Sf.
А. А. Лукашевич, Двунадесятые праздники, în Православная
Энциклопедия, T. XIV, Москва, Церковно-научный центр «Православная
Энциклопедия», 2006, p. 266-269.
30
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Gheorghe și Sf. Dumitru din Suceava, Moldovița), Învierea lui Lazăr,
practic omniprezentă (lipsind acolo unde avem dispariții fizice de
suprafețe pictate în zonele de amplasament ale Dodecaortonului), Înjumătățirea Praznicului, cu rare excepții precum la Probota și Arbore,
apare în câteva ansambluri pictate fie în conca absidei sudice (Sf. Ilie
de lângă Suceava, Milișăuți, Părhăuți, poate Coșula?) sau pe arhivolta
arcului mare sudic (Dorohoi, Humor, Sf. Dumitru din Suceava),
precum și unele teme rar introduse în acest ciclu: Încredințarea lui Toma
(Sf. Gheorghe din Suceava, Moldovița), Circumcizia și Duminica
Tuturor Sfinților (Arbore).
În același timp, în cadrul Dodecortonului își fac apariția scenele
unor praznice, care le vor înlocui mai târziu pe cele menționate mai
sus: Intrarea Fecioarei Maria în Biserică – pe pandantivul mare nordvestic (Pătrăuți), pe zidul vestic (Voroneț, Sf. Dumitru din Suceava),
pe zidul nordic (Bălinești), pe arcul mare vestic (Moldovița) și pe o
poziție privilegiată – în conca absidei sudice de la Dorohoi; Nașterea
Maicii Domnului – pe zidul nordic de la Bălinești, pe arcul vestic la
Moldovița și pe zidul vestic de la Sf. Dumitru din Suceava. Dintre
sărbătorile care vor fi introduse mai târziu în Dodecaorton, nu am
întâlnit în programele iconografice ale bisericilor moldovenești pictate
în vremea lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș, scena Înălțării Cinstitei
Cruci.

RÉSUMÉ
Les programmes iconographiques des nefs des églises Moldaves des XVe – XVIe
siècles, contienne généralement deux cycle principales et obligatoire: des Douze Grandes
Fêtes et des Passions du Christ avec un nombre scènes qui appartiennes à tous les deux:
La Crucifixion, La Résurrection, La Dimanche des Rameaux et La Résurrection de
Lazare. La particularité de l’architecture des églises Moldave, surtout en ce qui concerne
le système d’élévations de voûtes, a déterminé un emplacement spécifique du cycle de
Grand Fêtes partages sur les différents surfaces de ce système. Nous avons étudiés les
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variations des emplacements sur un nombre de 17 monuments peints, fondation
résidentielles et monastiques, des princes régnantes et des grands boyards, en nous avons
mis en évidence les particularités d’utilisation des différentes surfaces: les tympans de la
base du tambour de la tour, l’arche de triomphe, le grands pendentifs, les archivoltes des
grands arches du nord et du sud, le conques des absides latérales, le grand tympan du
mur d’ouest, et un petit nombres des surfaces plus particulière. La composition du cycle
des Douze Grandes Fêtes dans les églises Moldaves, reflète une phase de transitions de la
composition Byzantine (qui c’est constitué à partir des XIe-XIIe siècles), à la composition
contemporaine (constituée au XVII siècle).
Mots clés:, programme iconographique, peinture murale, art médiévale
roumain/moldave, Douze grandes fêtes
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Planșa I

Fig. 1. Amplasarea scenelor Dodecaortonului pe diverse suprafețe din partea
superioară a naosului bisericii Adormirii Maicii Domnului a mănăstirii Humor
(1535): Botezul Domnului în timpanul de la baza turlei, Schimbarea la Față pe
pandantivul mare, Adormirea Maicii Domnului în timpanul zidului vestic, Pogorârea
Sf. Duh pe arhivolta arcului nordic, Răstignirea în conca absidei nordice.

Fig. 2. Nașterea Domnului în timpanul de la baza turlei naosului bisericii Sf. Gheorghe
din Suceava (1534).
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Planșa II

Fig. 3. Botezul Domnului, în timpanul de la baza turlei naosului bisericii Sf. Gheorghe
din Suceava (1534).

Fig. 4. Intrarea Maicii Domnului în Biserică, în pandantivul mare din naosul
bisericii Înălțarea Sf. Cruci din Pătrăuți (cca. 1490).
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Planșa III

Fig. 5. Înălțarea Domnului, intradosul arcului triumfal din naosul bisercii Sf. Nicolae
a Mănăstirii Probota (1532-1534).

Fig. 6. Pogorârea Sf. Duh și Intrarea Fecioarei Maria în biserică de pe arhivolta și
conca absidei sudice din naosul bisericii Sf. Nicolae din Dorohoi.
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Planșa IV

Fig. 7. Adormirea Maicii Domnului pe timpanul mare al zidului vestic, Învierea lui
Lazăr, Intrarea Fecioarei Maria în biserică, Naștera Maicii Domnului și Intrarea în
Ierusalim pe marele arc vestic din naosul bisericii Bunei Vestiri a Mănăstirii
Moldovița (1537).

Fig. 8. Adormirea Maicii Domnului, de pe marele timpan al zidului vestic din naosul
bisericii Sf. Nicolae a Mănăstirii Probota.

Considerații privitoare la proprietățile
Mănăstirii „Sfânta Vineri” din Iași.
Moșia Puntișeni, ținutul Tutova
– documente inedite
Costin CLIT*
Mănăstirea Sfânta Vineri, vechi lăcaș monahal medieval,
dispărut astăzi, ctitoria lui Nestor Ureche, marele vornic al Țării de Jos,
a stat și stă în atenția cercetătorilor. Identificarea unor documente
inedite depozitate în Biblioteca Academiei Române ne-a îndemnat la
incursiunea de față, care se vrea o mică contribuție la cunoașterea
trecutului lăcașului amintit.
Atenția noastră se îndreaptă cu predilecție asupra
proprietăților mănăstirii „Sfânta Vineri” din actualul județ Vaslui, cu
preferință spre moșia și satul Puntișeni, comuna Costești, și
valorizarea informațiilor editate, dar mai ales inedite, pe care am reușit
să le parcurgem, referitoare la alte proprietăți rurale și urbane. Studiul,
însoțit de o bogată anexă documentară inedită, nu se vrea unul
exhaustiv, ci o modestă contribuție.
Repere istorice
Legăturile spațiului românesc cu Muntele Sinai, o permanență
în secolele XV-XIX, sunt edificatorii și la est de Carpați prin diversele
danii – podoabe, cărți, sate, biserici și bani1, extinse și în spațiul est slav

* Colegiul Național „Cuza Vodă”, Huși, jud.Vaslui – România
1 Adrian Marinescu, Mănăstirea Sf. Ecaterina de la Muntele Sinai și legăturile
ei cu Țările Române. Perspectivă istorico-patristică, București, Editura Sofia, 2009, p.
267-291; Bibliografia privitoare la Mănăstirea Sfânta Vineri din Iași a se vedea la
Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităților și monumentelor medievale
din Moldova, București, 1974, p. 477.
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de către sinaiții din Moldova. Ne argumentăm afirmația pe ajutorul
din 2 aprilie 1853, acordat de egumenul mănăstirii Frumoasa
comitetului din Kiev pentru meremetisirea mănăstirii Sfânta Ecaterina, închinată Sfântului Munte Sinai.
Călugării sinaiți dețineau, la 31 octombrie 1606, dughene în
Iași, lângă care Simion vodă Movilă îl miluește pe dascălul Nicula „cu
un loc de casă”2, atestate și la 24 decembrie 16063.
Biserica cu hramul „Cuvioasa Paraschiva (Sfânta Vineri)”,
considerată cea de-a doua ctitorie a lui Nestor Ureche, marele vornic
al Țării de Jos, după Mănăstirea Secu4, înălțată pe temeliile mai vechi
ale unei biserici de lemn cu același hram, a fost transformată în lăcaș
monahal de ctitor și închinată Mănăstirii Schimbarea la Față de la
Muntele Sinai la 21 decembrie 1610. Dreptul de ctitorie, preluat de la
„marele ctitor Samson”, a fost reconfirmat de Agafia Samsonova, soția
defunctului, și fiicele sale, Tecla, Marica și Nastasia. Biserica din lemn
a fost mutată de Nestor Ureche în Târgu Nou (Târgul de Sus) și sfințită
cu hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. După zidire,
ctitorul a „cumpărat împrejurimea ei, cu bani gata, câte locuri erau ...
pentru lărgirea locului sfintei biserici dinspre toate părțile și mai întâi,
în fruntea târgului, cu locuri de dughene și le-a îngrădit cu garduri
tari, cum se și vede”. Închinarea s-a realizat cu binecuvântarea
ierarhilor țării, mitropolitul Anastasie Crimca (1608-1629), a
episcopilor Mitrofan al Romanului, Efrem al Rădăuţilor şi Iosif al
Huşilor „cu buna învoire a vechilor ctitori”5. Călugării sinaiți, viețuitori în „metohul nostru, Sfânta Parascheva, zidită de preacinstitul
DIR, XVII, A. Moldova, II, p. 71, nr. 79; Ioan Caproșu, Petronel Zahariuc,
Documente privitoare la istoria orașului Iași (în continuare, Documente Iași), volumul
I, Acte interne (1408-1660), Iași, 1999, p. 102-103, nr. 70.
3 DIR, XVII, A. Moldova, II, p. 78, nr. 88; Ioan Caproșu, Petronel
Zahariuc, op. cit., p. 103-104, nr. 71.
4 Cu elemente comune arhitectonice și influențe muntenești; G. Balș,
Bisericile moldovenești din veacurile al XVII-lea și al XVIII-lea, București, 1933, p. 62,
449.
5 Nicolae Iorga, Două hrisoave domnești pentru M-rea Mărgineni închinată
Muntelui Sinai, în „Analele Academiei Române”, Memoriile Secțiunii Istorice,
2
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boier, domnul Nestor Ureche, mare vornic”, acceptă la 25 iulie 1614
construirea unei chilii pentru găzduirea călugărilor de la mănăstirea
Secu, prin cheltuiala fostului episcop de Roman, Mitrofan („acceptăm
ca, ori când vor veni, să stea aici și nimeni din noi să nu-i împiedice,
măcar de ar veni și la mijlocul nopții părinții amintiți, să fie gata a
găzdui aici”)6.
Decadența bisericii începe odată cu stingerea neamului Ureche.
Urmele cutremurului din 1802 sunt înlăturate prin refacerea
suferită în 1806, însă ruinarea bisericii se va accentua, slujbele
desfășurându-se până la 18607 sau 1862.
La 16 mai 1844, se cere Eforiei însărcinarea unui inginer „spre
a arăta forma parmaclicuril(o)r ce au a să faci la Sfânta Vineri8. Ion
Bopo (?) teslar pretindea 188 de lei „pentru lucru(l) de la Sfânta Vineri”
înainte de 9 septembrie 18449, pentru ca din 19 septembrie 1844 să
dateze jalba către Eforie prin care se arată „împiedicare(a) ce face com.
Gherghel lucrătorilor parmaclâcului”10. La 22 septembrie 1844 se cere
stricarea „baratcil(o)r de lângă parmaclâcuril(o)r țintirimului Sfintii
Vineri și adunare(a) celor ce fac spiculații în ograda bisăricii”11, jalbă
reînnoită la 22 februarie 184512. „Necuviințele” bulgarilor „înpregiurul

seria III, tom. XVII (1935-1936), p. 3-10; DIR, XVII, A. Moldova, II, p. 336-338; Ioan
Caproșu, Petronel Zahariuc, op. cit., p. 126-131, nr. 394; a se vedea Maria
Magdalena Székely, Note despre bisericile Sf. Vineri și Tăierea Capului Sf. Ioan
Botezătorul din Iași, în „Studii și Materiale de Istorie Medievală”, XIX, 2001, p. 31
6 Constantin Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei și Sucevei și a Catedralei
mitropolitane din Iași, București, 1888, p. 293, nr. CCCXXV; DIR, XVII, A. Moldova,
III, p.173-174, nr. 268; Ioan Caproșu, Petronel Zahariuc, op. cit., vol. I, p. 143-144,
nr. 103.
7 Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 477; Maria Magdalena Székely, op. cit., p. 32.
8 ANI, Manuscrisul 554, f. 3, nr. 76.
9 Ibidem, f. 5, nr. 124.
10 Ibidem, f. 5v., nr. 130.
11 Ibidem, f. 5v., nr. 133.
12 Ibidem, f. 7v, nr. 18.
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țintirimului” de la Sfânta Vineri sunt surprinse în jalba din 8 octombrie
184613.
Prin adresa din 23 mai 1849, se cerea comisiei pavelelor „să pui
la cale a să opri curgire glodului și apii di pe podu vechi în Sfânt(a)
Vineri”14. Documentele cercetate fac referire și la cișmelele din Iași.
Jalba din 30 august 1849 adresată Departamentului din lăuntru
relatează despre „șanțul prin care să scurg mârșăviile dintri velniță și
o berării ot Târgușor piste canalul apii ceșmelilor”15. O altă jalbă din 30
octombrie 1849 către Departamentul trebilor publice exprimă
nemulțumirea „în pricina hudiții prin care s-au făcut șanț de să scurge
tot glodul și mârșăviile din podul vechi în fața dughenil(o)r
Mon(asti)rii Sfănt(a) Vineri”16. Jalba către domn din 2 iunie 1850 face
referire la „un locu cu Crucia lui Ferenț” aflat în posesia spătarul M.
Cantacuzino cu embatic „și acum l-au dat statului fără știre sau învoire
proprietății”17.
Departamentului lucrărilor publice i se cere la 11 ianuarie 1850
„să facă din parte-i cuvenita lucrare spre a nu să înpiedica ... de la
înnaintire lucrării” pe Karl (Carol) von Kugler, arhitectul șef al Iașilor
din 1844, angajat cu „zidirea” mănăstirii Sfânta Vineri18, pentru ca la
27 februarie 1850 să se intervină pentru „planul prefacerii”19. Despre
amenajarea pieții publice și preluarea „ogrăzii” mănăstirii Sfânta
Vineri se cer informații Departamentului lucrărilor publice la 20
martie 185020, în care se găsea și „țănterimul” (vezi adresa din 5 aprilie
1850)21.

Ibidem, f. 21v., nr. 126.
Ibidem, f. 42, nr. 70.
15 Ibidem, f. 43v., nr. 104.
16 Ibidem, f. 45, nr. 126.
17 Ibidem, f. 41v., nr. 67
18 Ibidem, f. 46v., nr. 11.
19 Ibidem, f. 47v., nr. 28.
20 Ibidem, f. 48v., nr. 40.
21 Ibidem, f. 48v., nr. 47.
13
14
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Preocupat de rezolvarea problemelor edilitare și înfrumusețarea orașului Iași, domnitorul Grigore Alexandru Ghica, prin
Departamentul bisericesc și Ocârmuirea Sfatului orășenesc, intervine
la sfârșitul lunii aprilie 1850 pe lângă locotenentul de mitropolit
Mardarie Apamias, a cărui acord era necesar, „să se dărâme și să se
curețe <<pentru deschiderea pieții Sf. Vineri, tot locul dimpregiurul
pomenitei bisărici și să rămâie slobod, prin a căruia pietruire și
regulare să se deschidă o piață de frumusăță>>”. Mardarie Apamias
acceptă dărâmarea dughenilor și a zidului împrejmuitor al bisericii
Sfânta Vineri în condițiile respectării piozității, curățeniei „și cu
înțălesul sfintelor canoane”22. La 15 mai 1850 se cere Departamentului
lucrărilor publice „hotărâtoare dizlegare dacă stăru(i)ești numaidecât
a preface ograda Sf(i)n(tei) Vineri în piață publică”23. Călugării în
dorința evitării transformării ogrăzii și cimitirului mănăstirii Sfânta
Vineri în piață publică înaintează o jalbă domnului Grigore Alexandru
Ghica la 10 iulie 185024, urmată de cea din 30 noiembrie 185025.
Prin jalba din 15 ianuarie 1851 se solicită domnului „nejăgnirea
dreptăților proprietății pe locul Mon(astirii) dinpregiurul Sf(i)n(tei)
Vineri spre a să pute zădi din nou biserica”26. Cărămida destinată
mănăstirii Sfânta Vineri a fost vândută de producătorii ei, anume
Hriste Vasiliu și Coste Athanasiu, împotriva cărora se înaintează
plângere poliției la 5 februarie 185127. Cei doi, potrivit contractului, șiau asumat obligativitatea producerii a 300000 de cărămizi și au
contractat un împrumut de 120000 de lei, pentru care conducerea
mănăstirii se adresează la 18 septembrie 1851 Departamentului din

Pr. Mihai Mănucă, Arhiereul Mardarie Apamias, locotenent de mitropolit al
Moldovei 16 VIII 1849 – 10 II 1851, în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, XXXV,
1959, nr. 9-12, p. 643.
23 ANI, Manuscrisul 554, f. 49, nr. 58.
24 Ibidem, f. 50v., nr. 86.
25 Ibidem, f. 52, nr. 130.
26 Ibidem, f. 53v., nr. 5.
27 Ibidem, f. 50v., nr. 10.
22
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lăuntru28. O nouă intervenție la domnie din 5 mai 1851 vizează
„țăntirimul Sf(i)n(tei) Vineri ca să să lasă slobod, spre a puni în lucrare
facere bisericei din nou”29. Aprobarea Departamentului lucrărilor
publice pentru ridicarea zaplazului de la mănăstirea Sfânta Vineri,
„despre hudița mergătoare la casăle Dorneanului, în locul acelui
chicat”, este cerută prin jalba din 12 iulie 185130, iar la 3 noiembrie 1851
se intervine la mitropolie printr-o altă jalbă „pentru depărtarea
necurățenie(i) și învoirea îngrădirii ogrăzii bisericei Sf(â)n(ta)
Vineri”31.
O mărturie elocventă privitoare la starea bisericii este cea a
preotului Grigorie Musceleanu, care prelua tradiția eronată în privința
fondatorului și a locului unde a fost închinat Sfântul lăcaș: „Această
Biserică care precum am înțeles este fondată de Ștefan vodă. Ea este
tot sub administrația Sfântului Mormânt, precum mi s-au spusu;
această Biserică este numai o ruină, până acum un anu a funcționat,
dar fiind că din ce în ce devenea mai periculoasă, sfânta Mitropolie a
oprit de a mai sluji într-însa. Ecsarhul sau cine va fi în dreptu, n-a luat
nici o dispoziție spre a o reclădi; cu toate astea veniturile le strânge cu
cea mai esactă dibăcie, moșiile să dau la mezat cu prețuri avantagioase.
Biserica însă odihnește, și fericiți fondatori uitați”32.
Calinic Dima, originar din satul Vutcani, fostul județ Fălciu,
„curatorul”/egumenul mănăstirii Frumoasa, de care depindea și
Sfânta Vineri33, viitor episcop de Huși (martie 1879-noiembrie 1886)34,
inventariază și primește la 4 noiembrie 1866 odoarele „și alte obiecte”
Ibidem, f. 56v., nr. 71.
Ibidem, f. 54v., nr. 23.
30 Ibidem, f. 55v., nr. 49.
31 Ibidem, f. 57, nr. 89.
32 „Calendarul antic pe 1863”, Imprimeria Națională a lui Stephan
Rassidescu, București, p. 155.
33 Deținea un document original din 13 august 1795 din „din vremea „cînd
să afla egumen la Frumoasa”; Ioan Caproșu, Documente Iași, VI, p. 770.
34 Preot Scarlat Porcescu, Episcopia Hușilor. Pagini de istorie, tipărită cu
binecuvântarea și sprijinul Prea Sfințitului Eftimie, episcopul Romanului și Hușilor, Editată de Episcopia Romanului și Hușilor, 1990, p. 98-99.
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ale mănăstirii Sfânta Vineri, depuse „în localul de asigurare de la
Sântul Sava”35.
După informarea ministrului de interne despre starea bisericii
din 8 mai 1867, urmează și alte intervenții la forurile administrative
superioare, inclusiv cea a primarului din 2 octombrie 1872 pentru
intervenția ministrului de interne pe lângă generalul Cristian Tell,
ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, prin care se sugera restaurarea lăcașului bisericesc. După invocarea lipsei fondurilor, guvernanții construiesc o hală de zid şi fier, predate primăriei la 30 martie 1873.
Demolarea edificiului bisericesc este susținută de arhitectul statului
Carol Cugler, care amână ordinul Ministerului Cultelor în privința
reparării36.
Incendiul din august 1874 distruge acoperământul bisericii,
transformată - după ce în februarie 1877 s-a aprobat demolarea de G.
Chițu, ministrul cultelor și instrucțiunii publice - în perioada
septembrie 1877 și mai 1878 în depozit rusesc de medicamente, pentru
a fi demolată în 1880 (terminarea lucrărilor în octombrie), când se afla
într-o stare avansată de degradare, alături fiind construită Hala
Centrală37. Obiectele de cult sunt repartizate unor biserici. Osemintele
dezhumate sunt îngropate în cimitirele Galata și Eternitatea, „unde
ajung și pietrele cu inscripții”, dintre care patru sunt mutate în curtea
cazărmii din strada Bucșinescu și sunt aduse în 1925 la Muzeul
Municipal din incinta mănăstirii Golia.
Inscripțiile „găsite” cu prilejul scoaterii temelii bisericii provoacă intervenția Mitropoliei Moldovei din 15 septembrie 1880, în vederea
constituirii unei comisii pentru studierea și descifrarea lor, iar la 2
octombrie se discuta alocarea fondurilor necesare examinării

Aurica Ichim, Trei biserici ieșene dispărute: Dancu, Sfânta Vineri și Sfântul
Ilie. Catagrafiile averilor secularizate la 1863, în Monumentul, XII, Partea a 2-a, ed.
Lucian-Valeriu Lefter, Aurica Ichim și Sorin Iftimi, Iași, 2011, p. 418-420.
36 Idem, Cum a fost dărâmat un monument istoric: Mănăstirea Sf. Vineri din Iași,
în Monumentul, V, Iași, 2004, p. 145-151.
37 Maria Magdalena Székely, op. cit., p. 32; Aurica Ichim, op. cit.
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„pietrelor” ce „reclamă un studiu serios din partea specialiștilor care
trebuie să fie plătiți” (conform opiniei dr. Anastasie Fătu)38.
Intervențiile din 1883 dovedesc constituirea comisiei alcătuită
din consilierul Petru Verussi (pictor și gazetar), Teodor T. Burada
(etnograf), Ion Caragiani (profesor de limba greacă) și Ion Caracicoveanu, propunerea din 25 februarie 1883 ca „jețul domnesc să se
trimeată la muzeu, căci ar sta mai bine acolo” și implicarea primarului
Leon Negruzzi la 29 septembrie pentru identificarea „unui loc
cuviincios” în vederea adăpostirii lor39.
Una dintre pietre, a cărei inscripție a fost descifrată de scriitorul
georgian G. N. Leonidze în 1949, aparține poetului georgian Besarion
Zaharievici Gabașvili (politician și diplomat), decedat la 24 ianuarie
179140. Respectiva piatră de mormânt a fost păstrată la Mănăstirea
Golia, apoi în sectorul demolat al Lapidarium-ului și de aici la Muzeul
de istorie din Iași. Redăm și conținutul pietrei de mormânt: „În acest
mormânt zace Principele Visarion Zaharovici Gabașvili, care a fost
trimis ambasador al țarului David pe lângă prea înalta Curte
împărătească a Rusiei și a sfârșit aici la Iași la 40 de ani - 1791, ianuarie
24. La trecători cer iertare”41. La 24 ianuarie 2019 a fost dezvelit bustul
poetului Besarion Zaharievici Gabașvili, realizat din bronz de
sculptorul georgian David Maisuradze, șeful Catedrei de Sculptură de
la Academia de Arte din Tbilisi42.
I. Grigoriu, Din istoricul muzeisticii ieșene, în „Cercetări istorice”, Iași,
1970, p. 12.
39 Ibidem, p. 12; Aurica Ichim, op. cit.
40 Gh. Balica, Informații arheologice în materialele documentare din Arhivele
Statului de la Iași, în „Revista arhivelor”, An VI, nr. 2, 1963, p. 134; pentru obiectele
găsite cu prilejul demolării a se vedea p. 149.
41 Mircea Radu Iacoban, Încă un monument la Iași, în „Ziarul de Iași”, 9
august 2016; https: //www. ziaruldeiasi.ro/ stiri/inca-un-monument-la-iasi-135603.html (accesat la 9 iunie 2020).
42 Andrei Mihai, Bustul poetului georgian Bessarion Gabashvili tronează lângă
Golia, Ziarul de Iași, 25 ianuarie 2019; https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/bustulpoetului-georgian-bessarion-gabashvili-troneaza-langa-golia--210063.html
(accesat la 9 iunie 2020).
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Călugării sinaiți, aflați în vizită, pelerinaj sau control, își găseau
adăpost în metocurile din Moldova ale mănăstirii Sfânta Ecaterina,
aspect asupra căruia nu stăruim prea mult. Amintim adresa din 29
iulie 1848 către Mitropolia Moldovei „pentru slobozire intrării în
principat a ieromonahului Anthim Sinaitu”43, în favoarea căruia se
intervine și la 7 iunie 1849 când venea de la Țarigrad44. Locțiitorului de
mitropolit Mardarie Apamias i se solicită la 29 mai 1850 mijlocirea pe
lângă instituțiile competente pentru libera intrare a diaconului Paisie,
trimis la mănăstirea Sfântul Neculai din Galați de către chiriarhia
Sfântului Munte Sinai45 (o nouă intervenție datează din 7 iulie 1850)46.
La 3 martie 1851 se cere intervenția mitropolitului pentru
obținerea pașaportului de arhimandritul Chiril în vederea deplasării
la Constantinopole și reîntoarcerii după o perioadă de două luni47,
solicitându-se și domnului „păsuirea căutării pricinilor” în lipsa
acestuia48, o nouă mijlocire datează din 12 august 1852, când urma să
stea 11 luni în capitala Imperiului Otoman49. Arhimandritul Evghenie
Dancu primește la 14 august 1852 „vechilimea ... în toati pricinili păr
la înto(a)rcere de la Constantinopole”50.
Ieromonahul Porfirie de la mănăstirea Florești, la întoarcerea sa
de la Sfântul Munte Athon (Athos), avea nevoie de încuviințarea
mitropolitului, cerută de egumenul mănăstirii Frumoasa la 3 februarie
185251, precum și pentru Sofronie, egumenul mănăstirii „Theodorenii”
(?), arhimandritul Nil „Triirarhitul” și Evghenie „Dancul”52. La 24
ianuarie 1853 se cere o nouă intervenție a mitropolitului, de data

ANI, Manuscrisul 554, f. 34v, nr. 64.
Ibidem, f. 42v., nr. 77.
45 Ibidem, f. 49v., nr. 65.
46 Ibidem, f. 50, nr. 84.
47 Ibidem, f. 54, nr. 16.
48 Ibidem, f. 54, nr. 17.
49 Ibidem, f. 62v., nr. 77
50 Ibidem, f. 62v., nr. 78.
51 Ibidem, f. 59v., nr. 10.
52 Ibidem, f. 60, nr. 27 și 28.
43
44

68

aceasta în favoarea arhimandritului Parfeni, egumenul mănăstirii
„Răvnicu53 ot Valahie”54.
Din documente putem observa și legăturile sinaiților din
Moldova cu confrații lor din Ucraina, astfel la 2 aprilie 1853 egumenul
mănăstirii Frumoasa răspunde comitetului din Kiev pentru
meremetisirea mănăstirii Sfânta Ecaterina „d(e) acolo, închinată
Sf(ântului) Munte Sinai ca să trimit 1500 (...) argint”55. Un lăcaș
închinat Sfintei Mucenice Ecaterina a fost fondat de comunitatea elenă
din Kiev în 1738 pe un teren aflat în proprietatea negustorului grec
Astamatiosovi Stimati (Астаматиосови Стимати). În locul capelei din
lemn va fi zidită o biserică din cărămidă între anii 1739-1741. Biserica
este transformată în mănăstire prin decretul Sfântului Sinod din 8
martie 1746 și așezată sub ascultarea Arhiepiscopiei Sinaiului56. O
tratare istorică aparține lui Gennady Moysenko (Biserica Sfintei
Mucenice Ecaterina din Kiev)57.
Lipsesc informațiile despre viețuitorii de la mănăstirea Sfânta
Vineri. La 24 ianuarie 1844 se intervine la Dicasteria mitropoliei pentru
hirotonirea lui Pintilii Dănilescu ca diacon pentru Sfânta Vineri58.
Diaconul Scarlat de la aceeași mănăstire, conform răspunsului dat
Dicasteriei Mitropoliei Moldovei la 22 octombrie 1845, și-a primit leafa
în avans până la 23 aprilie 184659.

Probabil, mănăstirea Adormirea din Râmnicu Sărat, ctitoria domnului
Constantin Brâncoveanu și unchiului său Mihai Cantacuzino, pe locul unui schit
mai vechi închinat Sinaiului; Conform Adrian Marinescu, Mănăstirea Sf. Ecaterina
de la Muntele Sinai și legăturile ei cu Țările Române, p. 297.
54 ANI, Manuscrisul 554, f. 64, nr. 13.
55 Ibidem, f. 64v., nr. 25.
56http://smartclever.com.ua/ru/landmark/18?fbclid=IwAR14TbMb_M9h60
aQBz5QilMo3fpYDdzY57uOqbpt6xnzziuN20UDVm681XQ
57 Mulțumim și pe această cale cercetătorului Valentin Constantinov
pentru ajutorul dat în obținerea informațiilor despre mănăstirea Sfânta Ecaterina
din Kiev.
58 ANI, Manuscrisul 554, f. 1., nr. 12.
59 Ibidem, f. 15, nr. 181.
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Câteva date despre domeniul mănăstiresc
Mănăstirea Sfânta Vineri a fost miluită de marele vornic Nestor
Ureche cu satele Procealnici de pe Jijia, Verdeșani, Bălteani și
Ciurliți/Ciurlinți, așa cum reiese și din hotărârea domnului Eustratie
Dabija din 20 mai 1662 după judecata dintre egumen și ctitorul
Vasile/Vasilașco Ureche, fiul cronicarului Grigore Ureche, care a
contestat dănuirea satului Ciurliți, însă a fost „rămas din toată légea
țărăi ca să n-aibă treabă” cu așezarea respectivă60. A treia parte din
satul Procealnici, de la ținutul Iașilor, este vândută lui Nestor Ureche,
marele vornic al Țării de jos, la 24 iunie 1604 de Antemia, cneaghina
vornicului Bucium, fiica Nastei, nepoata Anușcăi, strănepoata lui Ilieș
Saul și a lui Procealnic cel bătrân61. La 16 aprilie 1617, domnul Radu
Mihnea îi întărește marelui vornic Nestor Ureche stăpânirea asupra
satelor pe care le avea moștenire, cumpărătură și danie, confirmate și
de alți domni, printre care „și satul Prosilnicii cu hăleșteu cu moară în
Jijie și o siliște Sauliștii pe numi Oișeni care sinti mai gios de Prosilnici
pe Jijie”62. Gherasim, egumenul mănăstirii Sfânta Vineri se judeca la la
19 martie 1663 cu Ștefan Verga din Cârligătura și răzeșii săi Sauleștii
„pentru o bucată de loc din hotarul Procealnicilor ce s-au chemat
Cozmeștii, a cincea parte ce iaste lângă hotarul Procealnicilor din
gios”, cumpărată de „titorul” Nestor Ureche de la Grigore Saula cu 80
de taleri bătuți și întărită de domnii Radu Mihnea, Ștefan Tomșa,
Miron Barnovschi și Alexandru. Sauleștii considerau apartenența
bucății de loc amintite în „hotarul satului lor a Oișănilor”. Eustratie
Dabija poruncește la 19 martie 1663 marelui logofăt Racoviță Cehan
misiunea cercetării „la sat la Procealnici” a lui Apostol uricariul63.
Porunca domnului din 19 martie 1663 și cea către Apostol uricariul din
5 aprilie 1663, prin care i se cere alegerea hotarului dintre Cozmești și
Oișeani și hotărârea satului Procealnici și a siliștei Cozmești,
proprietățile mănăstirii Sfânta Vineri, amintesc hotărâtura făcută de
BAR, Documente istorice, DCXXIII/75.
DIR, A. Moldova, XVII, vol. I, București, 1952, p. 163-165, nr. 233.
62 DIR, A. Moldova, XVII, vol. IV, București, 1956, p. 144-146, nr. 183.
63 BAR, Documente istorice, DCXXIII/77.
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vornicii Bucium și Murgul, Golăe logofătul, Ionașco Cehan, Alexa și
Vasilie Roșca64. Vasilie, Toader, Andronic și „sămențiile lui Ștefan
Verga, toți nepoții și strănepoții Saulei Procealnic cel bătrân” se
judecau în 1669 în fața domnului Gheorghe Duca „pentru o bucată de
loc din hotarul Procealnicilor, a cincea parte de Cozmești, pre lângă
hotarul Procealnicilor prin din gios pre Jijiia în ținutul Iașilor”, care la
11 iulie 1669 dă câștig de cauză egumenului Gherasim față de Tecla
Pătrășcoae, sora Ușeroaei, Nacul, ginerele Ușeroaei, Tofana, soția lui
Ștefa Verga, cu fiii săi și nurorile lui Gheorghe Verga. „iară cine a mai
scorni pâră să hie de gloab(ă) cinzăci de boi”65.
Mănăstirea Sfânta Vineri deținea vii în Șorogari ( atestate la 27
aprilie 164766 și 7 aprilie 164867.
Gheorghe Duca vodă întărește la 8 aprilie 1669 mănăstirilor
Sfânta Vineri și Frumoasa stăpânirea asupra satelor; Verejenii, Heciul,
Borcești (ținutul Soroca), Ulmi, Iucașul (ținutul Neamț), Șiviță,
Rogojăni (ținutul Covurlui), Procelnicii, Cozmești, Ciurlinți, Bălteni,
Verdișăni, Socani, Gligeni (ținutul Iași), Puntișeni (ținutul Bârladului/Tutovei), Mogoșăști (ținutul Cârligătura) asupra viilor de la
Cotnari, Șorogari, Iași, Huși și altele68.
Miron Barnovschi Movilă, cu binecuvântarea mitropolitului
Anastasie și a episcopilor Athanasie al Romanului, Dionisie al
Rădăuților și Mitrofan al Hușilor, scutește la 28 martie 1628 satul Ulmi
de la ținutul Hârlăului de plata dărilor, „nici lucru să nu lucreze, nici
iliș să nu plătească, nici sulgiu să nu dea, nici globnicii, nici
deșugubinarii să nu aibă treabă acolo, chiar de s-ar întâmpla moarte
de oameni în acel sat, să nu aibă treabă marii vornici și nici o angherie,
care sânt asupra celorlalți săraci ai noștri din țara domniei mele, ci
BAR, Documente istorice, DCXXIII/78.
BAR, Documente istorice, DCXXIII/96.
66 Ioan Caproșu, Petronel Zahariuc, Documente Iași, vol. I, p. 413-414, nr.
64
65

339.
Ibidem, p. 416-418, nr. 345.
Ioan Caproșu, Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol. II, Acte
interne (1661-1690), Iași, 2000, p. 215-219, nr. 246.
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toate mai sus-scrise să le ia egumenul de la sfânta mănăstire
Paraschiva, care este în târgul Iași. Iar egumenul să trimită toți acei
bani la sfânta mănăstire de la Sinai ...”69.
Alexandru Iliaș, la rândul său, întărește la 22 februarie 1633
scutirea satul Ulmi, al Mănăstirii Sfânta Paraschiva din Iași, cu
binecuvântarea mitropolitului Varlaam și a episcopilor Dionisie al
Romanului, Evloghie al Rădăuțului și Mitrofan al Hușilor, „să nu aibă
a da de acum nici o dare, nici mare, nici mică, nici zloți pentru casă,
nici lei, nici iliș să nu plătească, nici sulgiu, nici unt, nici ceară, nici
muncă să nu lucreze; nici globnici, nici deșugubinari să nu intre în acel
sat, chiar dacă se vor întâmpla morți de oameni în acel sat, să nu aibă
treabă marii vornici, nici pentru o angherie, câte sânt pe alți săraci ai
noștri ...Și toate aceste mai sus scrise să aibă a le lua egumenul de la
sfânta mănăstire Sfânta Vineri și să le aibă a trimite egumenului acei
bani la sfânta mănăstire de la Sinai ...”70.
La 15 martie 1733, moșia Ulmi aparținea mănăstirii Sfinții
Arhangheli, iar poslușnicii de pe moșie erau ai mănăstirii Sfânta
Vineri. Grigore al II-lea Ghica decide tocmirea poslușnicilor cu ruptă
la visterie (câte trei ughi de om pe an plătiți în trei ciferturi ca și cei de
la mănăstirile de la Sfântul Mormânt), „iară altă mai multu nici hârtii,
nici alté, nici un fel de angării câte îs pe țar(ă) să nu de(a), și acești
poslușneci să fie în pace de cai de olac, de podvodzi, și de clăci de fân
domnescu, și de clăci de pluguri, și de sécere, și de fân de men(n)zil, și
de ordzu, și de podvoadele fânului grajdiului g(ospo)d, și de lemne
g(o)spod, și de toate beilicurile, să fie în pace, numai ei să fie de
poslușaniia sfintii m(ă)n(ă)st(i)re”71.

DRH, A. Moldova, vol. XIX, întocmit de Haralambie Chirica, București,
1969, p. 448-452, nr. 330; CDM, II, volum întocmit de Mihai Regleanu, Iulia
Gheorghian, Veronica Vasilescu și Doina Duca, București, 1959, p. 98, nr. 412.
70 DRH, A. Moldova, vol. XXI, întocmit de C. Cihodaru, I. Caproșu și L.
Șimanschi, București, 1971, p. 373-376, nr. 293; CDM, II, p. 184, nr. 858.
71 BAR, Documente istorice, DCXXIII/169.
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Posesorul moșiei Ulmi era, în 1852, Dimitrie Miclescu, dator
mănăstirii Frumoasa cu 295 galbeni („câștiul”), pentru care se intervine la 27 august pe lângă Departamentul din lăuntru72.
Miron vodă Barnovschi întărește la 2 aprilie 1628 mănăstirii
Balica satul Mogoșești de la ținutul Cârligătura, jumătate cumpărat de
Isac Balica, iar jumătate de domn de la Toader, Vasili și Maria, fiii lui
Ignat Lațco73. Mănăstirea Balica, „ce să chiamă Gălata de gios”, era la
17 noiembrie 1666 sub ascultarea egumenului Gherasim de la Sfânta
Vineri, ambele lăcașe monahale închinate la „Sinaia” (mănăstirea
Sfânta Ecaterina de la Sinai), dată când satul Mogoșești era revendicat
de egumenul Misail care își motiva pretențiile astfel: „au început
Bârnova a o face Barnovschie vodă, iaste mai mare ctitor la Bârnova
decât la Balica”. După cercetarea actului de miluire de la Miron
Barnovschi și a unui uric de la Eustratie Dabija, domnul Iliaș
Alexandru îi dă „rămași pre călugării de la Bârnova să răbde de sat,
căci n-au putut dovedi cu nemică să-s(e) afle că li-au dat cineva acest
sat ce l-au fostu țiindu fără ispravă, ce să hie satul Mogoșeștii întreg cu
tot vinitul a sv(i)ntelor m(ă)n(ă)stiri a Balicăi și a Sv(i)ntei Vineri”74.
Satul Mogoșești era la 17 februarie 1670 a „Svintei Vineri și a
Gălatei de gios”, când Gheorghe Duca însărcina un aprod pentru ai
aduce înapoi pe oamenii fugiți de acolo în satele domnești, boierești,
călugărești, târguri sau slobozii75.
Egumenul Neofit, confruntat cu refuzul ascultării sătenilor din
Ulmi (ținutul Hârlău) și Mogoșești, „legați cu rupta” de mănăstire, se
plânge în 1711 domnului Dimitrie Cantemir, care le poruncește la 4
iulie, înainte de eșecul de la Stănilești (18-22 iulie), să-și achite zeciuiala
din pâine, fân, grădini, stupi, mascuri, oi, „să vi ia egumănul dup(ă)
obiceiul ve(ch)i” și „să aveți al asculta” la efectuarea muncilor specifice

ANI, Manuscrisul 554, f. 63, nr. 83.
DRH, A. Moldova, XIX, p. 454-456, nr. 333.
74 BAR, Documente istorice, DCXXIII/90.
75 BAR, Documente istorice, DCXXIII/99.
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– secerat, cosit și altele. În cazul împotrivirii, sătenii urmau să fie aduși
„cu ciubote și în butuci”76.
Insuccesul de la Stănilești, din iulie 1711, este urmat de fuga
domnului Dimitrie Cantemir în Rusia, instaurarea regimului fanariot
inaugurat de Nicolae Mavrocordat, fiul lui Alexandru „Exaporitul”,
devastarea teritoriului Moldovei de oștile otomane și tătare rămase în
Moldova, prezența detașamentelor lipcane, polone și suedeze, fuga
boierilor, bejenia locuitorilor, seceta prelungită pe o durată de trei ani
și continuată de o epidemie de ciumă77. „Țara era stricată rău de tătari
și de moscali și de tălharit. Așijdere și turcii balgii făcé multă gâlceavă
și supărare lui Neculai-vodă la Divanuri ...”78. Unele realități amintite
sunt atestate și în documentul din 30 aprilie 1712, „fiindu acmu întraceaste vreami țara la mare slăbiciuné de prada tătarălor”. Nicolae
Mavrocordat întărește împreună cu ierarhii țării „testementul”
mănăstirii Sfânta Vineri „să aibă … a ținé ” 23 poslușnici în satul Ulmi,
ținutul Hârlăului și 5 la Mogoșești, ținutul Cârligătura, „oamini
aședzați cu rupta după testamentu, precum țin și sfintéli mănăstiri
Ier(u)s(a)limului, carii s-au tocmit la visterie câte trei galbeni de om
într-un an, și acești bani să aibă a-i da pe patru ciferturi”, fiind scutiți
de bir, hârtii, pecetluituri, fumărit, iliș, sulgiu, braniște, podvezi,
conace, cai de menzil și olac, deseatină, pe stupi, gorștina pe mascuri
și oi. Mănăstirea este scutită de pogonăritul viilor și altele79.

BAR, Documente istorice, DCXXIII/135.
Victor Țvircun, Lupta de la Stănilești și consecințele ei, în Dinastia
Cantemireștilor. Secolele XVII-XVIII, Coordonator și redactor științific, acad. Andrei
Eșanu, Chișinău, Editura Știința, p. 226; Dr. Paul Cernovodeanu, Prof. univ. dr.
Nicolae Edroiu (coordonatori), Istoria românilor, vol. VI, Românii între Europa
clasică și Europa luminilor (1711-1821), București, 2002, p. 443-444.
78 Ion Neculce, Letopisețul Țării Moldovei de la Dabija-vodă până la a doua
domnie a lui Constantin Mavrocordat, în Letopisețul Țării Moldovei, Îngrijirea
textelor, prefațarea letopisețelor, glosar și indici de Tatiana Celac, Chișinău, 1990,
p. 408.
79 BAR, Documente istorice, DCXXIII/136.
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Mihai Racoviță volnicește pe egumenul de la Sfânta Vineri la
12 iunie 1726 să-și trimită oamenii la cositul fânului de pe moșia
Mogoșești80.
Egumenul mănăstirii Sfânta Vineri contestă în veleatul 7267
(1758 septembrie 1-1759 august 31) dreptul lui Ștefan Bosie biv vel
jitnicer de amenajarea podului „pe dubasă” pe Prut, la Mănzătești,
ținutul Iași, invocând cărțile și hrisoavele domnești prin care sunt
opriți „alții toți să nu facă nime pod piste Prut pe dubasu, încă de la Țuțora
în sus și pân(ă) la podul lui Gherman, ce să fie numai podul lor la
Zagarance”81. Vasile Lupu întărea mănăstirii vadul cu pod plutitor din
dreptul satului Șocani la 28 august 1640 în urma judecății cu Petrea,
nepotul Zăgărancei și alți răzeși din satul Grindești82. Egumenul,
înarmat cu cartea domnească de la Mihai Racoviță, pierde în fața
pragmatismului domnului Ioan Teodor Callimachi (Calmașul) care
hotărăște „ca să-ș(i) facă jit(nicerul) Bosie (po)dul acesta” pentru „că
este un lucru cunoscut că poduri fiind mai multe este și brudina mai
(i)eftină, dar și trecire(a) lăcuitorilor mai cu îndămănă și mai cu odihna
l(or)”83. Egumenul mănăstirii Frumoasa răspunde la 14 februarie 1850
scrisorii lui Cozma Alecsandrov Pavlov, vechilul moșiilor din
Basarabia, „ca să predstavlisască contracturile pentru posesia moșiilor
Cuicenii (probabil, Coiuceni-n.a.), Zagarance, Simenii, ce li-au adus la
Sculeni”84. La 13 aprilie 1850 li se transmite locuitorilor din Cuiceni,
satul mănăstirii Frumoasa, permisiunea procurării lemnului necesar
„pentru meremetu bisericei, a casăl(or) boerești și a crăcimei ... numai
din bucățica de pădure ce s-au ocolit de apa Prutului”85.
Redăm și unele informații culese pentru perioada 1844-1847
referitoare la proprietățile din Iași - dugheni.
BAR, Documente istorice, DCXXIII/161.
BAR, Documente istorice, DCXXIII/201.
82 DRH, A. Moldova, vol. XXV, întocmit de Nistor Ciocan, Dumitru
Agache, Georgeta Ignat și Marius Chelcu, București, 2003, p. 432-433, nr. 427.
83 BAR, Documente istorice, DCXXIII/201.
84 ANI, Manuscrisul 554, f. 47, nr. 19.
85 Ibidem, f. 49, nr. 53.
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Anterior datei de 16 aprilie 1844, o dugheană a mănăstirii
Sfânta Vineri fusese închiriată de Cozma Lipovanu86, iar alta înainte
de 26 aprilie lui Cozma Prujenicev87. La 30 august 1844 se intervine în
cauza dughenilor lui Antoni „de pe locul Sfânt(a) Vineri ca să nu să
îngădui pe jâdovii ci au cumpărat acele baraci a le preface”88. Constantin Andonii a ridicat dugheni cu pivnițe pe locul mănăstirii Sfânta
Vineri fără știrea egumenului și le-a vândut în 1838 la patru evrei, care
la rândul lor le-au stricat și doreau construirea unor binale „puind
verbal înnainte pe spat. Jora ca cumpărător”. Prin jalba din 14 iulie
1845 se cere stoparea demersurilor evreilor amintiți89. La 23 septembrie
1845 este înaintată o jalbă domnului „pentru dughenile ce au zidit
spat(arul) Jora în Târg(ul) de gios pe locul mon(a)s(ti)r(ii) Sf(ânta)
Vineri răpit de Andoni”90. La 15 noiembrie 1845 se cere prezentarea
„titluril(o)r sprijinitoare reclamații mon(asti)rii în pricina locului
mon(asti)rii Sfintii Vineri, pe care cu samovolnicii a zidit binali
spat(arul) Neculai Jora, unde mai înainte au fost baratcile lui
Andoni”91. Comisul Ioan Beldiman este însărcinat prin vechilimeaua
din 19 februarie 1846 să reprezinte mănăstirea Sfânta Vineri la
judecățile cu spătarul Neculai Jora92, iar prin cea din 18 septembrie
1846 reprezintă mănăstirile Fâstâci, Frumoasa și Sfânta Vineri în toate
procesele93. Prin jalba din 25 aprilie 1846 se solicită Divanului de
apelație să nu întărească „statornic vânzare(a) jidovilor cătră Jora a
baratcilor făcute dse Andoni”94.
Divanului de apelație i se cere la 20 octombrie 1846 eliberarea
sumei de 1205 lei și 19 parale „bezmănu(l) cuvenit” mănăstirii Sfânta
Ibidem, f. 3, nr. 55.
Ibidem, nr. 60.
88 Ibidem, f. 5, nr. 115.
89 Ibidem, f. 12, nr. 117,118, 119.
90 Ibidem, f.13v., nr. 157.
91 Ibidem, f. 15v., nr. 195.
92 Ibidem, f. 17, nr. 18 și 19.
93 Ibidem, f. 21, nr. 108 și 109.
94 Ibidem, f. 18, nr. 50; a se vedea și nr. 51 (jalba din 26 aprilie 1846 către
Logofeția cea mare).
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Vineri „pentru 17 ani ce s-au înplinit la 1842 mart(ie) pentru locul a 3
dugheni a lui Andoni, ce sânt supt a lui depozit”95.
Prin jalba din 27 martie 1846 se cere amânarea lucrărilor
(„facerea”) dughenii mănăstirii Sfânta Vineri din Târgul de Sus până
în primăvara anului 184796.
Prin jalba din 21 februarie 1845 se arată stricarea bolții închiriată de la Sfânta Vineri de Acsenti Găină „arman” și se cere „ca să să
îndatoriască a tocmi precum au fost și a i să faci cunoscut că de la
Sv(â)n(tul) Gheorghi viitor nu-l mai cunoaști mona(sti)re(a) de
chirigiu acei bolti”97. Din 30 mai 1845 datează o obiavlenie (anunț)
pentru întâmpinarea „propuneril(o)r armanului Acsănti Găină în
pricina stricăciunii ”98.
Jalba înaintată Divanului de apel la 28 mai 1846 face referire la
„întăritura ce a pus pe un zapis prin care vinde sărd(arul) Dimitrachi
Filipesc(u) lui Necula Alhaz niște bolți pe locul” mănăstirii Sfânta
Vineri99. Serdarul Filipescu vindea „unui Șamșa jid(o)v” un loc în
suprafață de 6 stânjeni, fost al răposatului Dimitriță Alhaz, așa cum
reise din jalba adresată Divanului de apelație la 19 septembrie 1846 „ca
să e în băgare de samă dacă nu cumva acel loc este a M(ă)n(ă)s(tirii)
Sf(ânta) Vineri pi care îl are cu bezmăn Dimitriță Alhaz”100.
Jalba adresată domnului la 12 iunie 1844 atestă pricina vînzării
hanului lui Pomer/Pamer de pe locul mănăstirii Sfânta Vineri101, cauza
reintrând în discuție la 18 decembrie 1844102. La 11 mai 1845 judecătoria din Iași primește un protest pentru „depozatarisire a 199 lei 30 par(ale)
ce au ținut la acel tribunal doctorul Adolf Braunștain supt numire de bezmăn
pentru locul pe care au fost hanul răp(o)s(atului) spat(a)r Pomer, proprieta a

Ibidem, f. 22, nr. 145.
Ibidem, f. 17, nr. 17v., nr. 35.
97 Ibidem, f. 7v, nr. 17.
98 Ibidem, f. 10, nr. 75.
99 Ibidem, f. 19, nr. 72; vezi și f. 21, nr. 107 (adresa din 18 septembrie 1846).
100 Ibidem, f. 21, nr. 111.
101 Ibidem, f. 3v., nr. 85.
102 Ibidem, f. 6v., nr. 158.
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mon(asti)ri(i) Sfintii Vineri”103. În aceeași zi survine și protestul adresat
Divanului de apelații pentru întărirea desființatului Divan al Țării de
sus a zapisului doctorului Adolf Braunștain prin care a vândut de veci
un loc al mănăstirii Sfânta Vineri de la podul vechi „pe care a fost hanul
lui Pomer”104. La 7 iunie 1845 se cere porunca Logofeției dreptății „ca să
înplinească 1374 galbeni din banii vânzării ruinuril(o)r hanului lui Pomer,
bezmănul cuvenit mon(asti)r(ii) Sfinti Vineri pe 22 ani”105. Jalba adresată
Departamentului dreptății la 8 octombrie 1846 amintește „pricina
bezmănului cuvenit Mon(a)s(tirii) Sv(â)n(ta) Vineri pe 20 ani mai bine
pentru locul pe care a fost hanul spat(a)r(ului) Pamer”106.
Anica, soția răposatului Neculai Cafegiu, primește la 19 iunie
1845 adeverință pentru casa dănuită mănăstirii Sfânta Vineri, în care
va locui pâna la moartea sa, după care revenea lăcașului monahal107.
Unii locuitori nu-și plateau bezmenul cuvenit pe locurile unde
își aveau construite casele. Așa este și cazul răposatului stolnic
Câzlariul „care n-a plătit bezmăn de atâța ani (conform jalbelor din 25
iunie 1845 sau adresei din 4 iulie)108. Din 13 noiembrie 1845 datează
învoiala cu stolniceasa Câzlariu „pentru locurile de dugheni de pe
pod(ul) vechi și a casii sali pe ulița rusască”109. La 3 septembrie 1846
este contestată încredințarea judecătoriei ținutului Iași de pe
adeverința propusă de Ivanco/Ivanciu Costandin „că au plătit 290 lei
bezmen pentru 11 ani a unui loc” al mănăstirii110. Mănăstirea Sfânta
Vineri și Ivanciu Costandin făceau cunoscută judecătoriei ținutului
Iași la 22 septembrie 1846 învoiala încheiată „în pricina bezmenului
locului pe care sânt dughenile Cumbătoai cumpărate de Ivanciu”111.
Ibidem, f. 9, nr. 59.
Ibidem, f. 9v., nr. 60.
105 Ibidem, f. 10v., nr. 84.
106 Ibidem, f. 21v., nr. 127; vezi și f. 22, nr. 143 (jalba către Logofeție din 20
octombrie 1846).
107 Ibidem, f. 10v., nr. 92.
108 Ibidem, f. 11, nr. 96, 98, 108 și 160 (29 septembrie 1845).
109 Ibidem, f. 15, nr. 192.
110 Ibidem, f. 20v., nr. 99; vezi și nr. 106, f. 20v. (din 16 septembrie 1846).
111 Ibidem, f. 21, nr. 114.
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Heida Rabinova „jidauca” depunea în depozitul judecătoriei
ținutului Iași suma de 119 lei și 25 parale pentru un loc al mănăstirii
Sfânta Vineri, gest pus în discuție la 19 octombrie 1846112. Judecătoria
ținutului Iași întărește înscrisul lui Iosăp Făinar prin care dă zestre
fiului său o casă cu dugheană pe locul mănăstiri Sfânta Vineri (a se
vedea adresa din 30 martie 1847 către judecătoria Iași)113.
Un răspuns „în pricina colibilor bulgărești de la Sfânta Vineri”,
ridicate fără nici o înțelegere, datează din 14 noiembrie 1845114.
Mezatul binalelor sulgerului Iordachi Harnav, ridicate pe locul
mănăstirii Sfânta Vineri, urma să fie făcut cunoscut mușteriilor, așa
cum reflectă jalba din 5 iulie 1846 către Divanul de apelație115.
Puntișeni, ținutul Tutova
La data redactării studiului de față constatăm lipsa din
literatura de specialitate a satului Puntișeni, așa cum ne demonstrează
și inegalabilul Repertoriu publicat de Nicolae Stoicescu, în care sunt
reținute informațiile succinte oferite mai ales de publicațiile bisericești116. Adrian Marinescu menționează într-o notă documentele
păstrate de la mănăstirea Frumoasa – 56 documente foi volante, 10
dosare și două condici din colecția „Manuscrise”, nr. 553 și 554 (aceasta
în limba greacă), cu informații pentru diversele moșii, printre care
Cursești, Rafaila (ținutul Vaslui), Epureni, Novaci (ținutul Fălciu) și
Puntișeni (ținutul Tutova)117.
Seria disputelor dintre mănăstirea Sfânta Vineri și locuitorii din
Puntișeni începe, conform documentelor cercetate, la 18 decembrie
1632 și continuă mai ales în a doua jumătate a secolului al XVII-lea și

Ibidem, f. 22, nr. 141.
Ibidem, f. 24v., nr. 31.
114 Ibidem, f. 15v., nr. 193.
115 Ibidem, f. 19, nr. 90.
116 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităților și monumentelor
medievale din Moldova, p. 671.
117 Adrian Marinescu, Mănăstirea Sf. Ecaterina de la Muntele Sinai și legăturile
ei cu Țările Române. Perspectivă istorico-patristică, p. 328-329, nota nr. 69.
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la începutul secolului al XVIII-lea. La sfârșitul secolului al XIX-lea și
începutul secolului al XX-lea Puntișeniul din punct de vedere administrativ constituia o comună rurală din județul Tutova, plasa Simila,
situată la nord-est de Bârlad pe pârâul Buga și era formată din satele
Puntișeni, Rădești, Chițcani și Pârvești. Moșia și pădurea (65 ha)
Puntișeni de lângă sat erau proprietatea statului118. Astăzi se află în
comuna Costești, județul Vaslui. În izvoarele istorice numele satului
este consemnat sub diferite forme: Păntișenii, Pântișenii, Pănticeștii,
Putișenii sau Punteșenii.
La 25 martie 1624, Radu Mihnea întărește lui Enachie (Ianachie
în document) postelnic stăpânirea pe satul Punteșeni de la ținutul
Tutova, cumpărat de la Simion, fiul lui Nicoară Barza, nepotul lui
Costin, strănepotul lui Trifa și al lui Toma, și de la Dumitru, fiul lui
Ionașco Barzică (Barza), nepotul lui Costin, și de la Sârbul, fiul lui
Ghiorghe, nepotul lui Nistor și Nicoară, fiul lui Petrea și Toader, fiul
lui Filip Pațea, „toți nepoții și strănepoții lui Trif și ai lui Toma, toate
părțile lor de moștenire și de cumpărătură, pentru o sută de ughi
galbeni”. Rămâne nevândută partea lui Costantin și Nistor, ce se va
alege din șase ogoare119.
Documentele târzii, cum ar fi cel din 9 noiembrie 1663, amintesc
dania postelnicului Enachie către mănăstirea Sfânta Vineri și uricul de
întăritură de la domnul Radu Mihnea (1616-1619; 1623-1626)120.
Dănuirea satului Puntișeni către mănăstirea sinaită nu putea fi făcută
decât între 1624 și 1626.
Într-un document din 4 septembrie 1666 este amintită dania
satului Puntișeni lui Enachie „ce-au fost postelnic mare”, dar și numele
vânzătorilor: Simion, fiul lui Nicoară Barză, nepotul lui Costin,
strănepotul lui Trif; Toma și Dumitru, fiul lui Ionașco Barzachie,
George Ioan Lahovari, General C.I Brătianu, Grigore G. Tocilescu,
Marele dicționar geografic, vol. V, București, 1902, p. 128.
119 DIR, XVII, A. Moldova, vol. V, nr. 365, p. 277-278.
120 BAR, Documente istorice, DCXXIII/81; Pentru anii de domnie a se vedea
Acad. Virgil Cândea (coordonator), Istoria românilor, vol. V, O epocă de înnoiri în
spirit European (1601-1711/1716), București, 2003, p. 1032.
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nepotul lui Costin, strănepotul lui Trif; Sirbul, fiul lui Hilip Pațea, „toți
nepoți și strănepoți lui Trif și a Tomei”121.
Alexandru Ilieș judecă la 18 decembrie 1632 pricina dintre
mănăstirea Sfânta Vineri „cu oamenii din Păntișeni, pentru cum au
vrut ei să să răsăpască dentr-acel sat ce au fost a răpuusatului Enachi
postelnicul și au dat acel sat cu limbă de moarte mănăstirii ce mai sus
scrie”. Domnul hotărăște „ca să șadză oamenii toți în sat ... să lucredze
toate trebile” și să dea ascultare egumenului și soborului mănăstirii122.
Stăpânirea mănăstirii Sfânta Vineri a fost întărită de către domnii Radu
Mihnea, Alexandru Iliaș (1620-1621; 1631-1633) și Moise Movilă (16301631; 1633-1634)123.
Gheorghe Ghica dă la 14 iulie 1658 carte domnească Mănăstirii
Sfâna Vineri pentru apărarea hotarelor siliștilor Puntișeni și Bădiceni
de la ținutul Tutova. Porunca domnească glăsuește: „să aibă a le ținé
și să le apere să nu intre nime acolo într-acelé hotară să are sau să
cosască, iar cine va fi intrat acolo de va fi arat și va fi cosit să aibă a le
lua de a zécea din tot vinitul. Iar cui va părea vreo strâmbătaate să vie
aicea să stea de față și nime să nu cutéze a ține sau a opri preste cartea
domnii mele”124.
Egumenul Clima/Climas, atestat documentar la 3 aprilie
125
1660 , a vândut „făr(ă) de cale și făr(ă) de isprav(ă)” satul Puntișeani
fostului vameș Toma126.
Bejan Barza, Vasilie Șoipul, Bosoiu, Pătrașco și alți răzeși,
urmașii celor care au vândut satul postelnicului Enachie, acuzau
călugării de la Sfânta Vineri de „înprisurăciune” și se plâng de
vânzarea satului Puntișeni fostului vameș Toma de către egumenul
Clima. Toma Cantacuzino, vornicul Țării de Jos judecă și dă „rămaș”
pe jeluitori la 9 noiembrie 1663 în condițile restituirii a 100 de galbeni,
BAR, Documente istorice, DCXXIII/89.
DRH, A. Moldova, XXI, p. 331, nr. 262.
123 BAR, Documente istorice, DCXXIII/91
124 BAR, Documente istorice, DCXXIII / 71.
125 Ioan Caproșu, Petronel Zahariuc, Documente Iași, vol. I, p. 455, nr. 394.
126 BAR, Documente istorice, DCXXIII/81.
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prețul vânzării, fostului vameș Toma de către egumenul Gherasim.
Răzeșilor le rămân cele opt pământuri nevândute127.
Neacceptarea hotărârii vornicului Toma Cantacuzino de Toma
vameșul, răzeșii de Puntișeni și egumenul Gherasim, care „nu-l
iubéscu ei să ție acolo în sat”, va fi urmată de judecata domnului
Eustratie Dabija din 28 martie 1664, când hotărăște restituirea banilor,
îndepărtarea fostului vameș, dar și a lui Vrăncean și a fraților săi, ce
urmau „să nu mai aibă acolo în sat nici la ț(a)rină, nici la vii, nici la nici
un venit, nici la prisăci, nici o treabă, nici ei, nici semințiia lor”128.
În urma plângerii egumenului mănăstirii, domnul Eustrate
Dabija poruncește la 20 septembrie 1664 lui Apostol uricarul hotărârea
părților cumpărate și dănuite de Enachie postelnicul din Puntișeni
„carile scrii și în uricul Radului vod(ă)” și să ia zeciuiala cuvenită din
vii, păne, stupi și grădini129. Operația de hotărâre s-a realizat de către
Apostol uricarul între 20 septembrie și 1 octombrie 1664, când domnul
poruncește marelui logofăt Racoviță Cehan să trimită emisar
însărcinat „a lua de-a dzeacea din toate viile ce sântu pre locul satului
Punteșeani, loc ce iaste a Sventei Vineri din drum la deal, alăturea cu
viile Costeștilor”, unde a mai hotărât anterior Dumitru Jociu uricar,
Isac căpitan și Vrâncean. Zeciuala urma să fie percepută de călugării
de la Sfânta Vineri și de pe heleșteile din vatra satului Puntișeni. Se
decide stricarea caselor lui Vrăncean, Popa, Ioniță Răgilă, fratele lui
Vrăncean și Gavriloae, a căror moșie a fost vândută postelnicului
Enachie, cu excepția celor opt pământuri din bătrânii Costantin și
Nistor130.
O nouă judecată a pricinii dintre mănăstirea Sfânta Vineri și
Vrăncean căpitanul, Ioniță Răgilă, Bejan Barza, Popa și alți răzeși din
Puntișeni va avea loc la 28 noiembrie 1664 în fața marelui logofăt
Racoviță Cehan, a marelui vornic al Țării de Jos, Toma Cantacuzino și
a marelui vistiernic Gheorghe Duca. Întregul sat Puntișeni, cu heleștee
Ibidem.
BAR, Documente istorice, DCXXIII/82.
129 BAR, Documente istorice, DCXXIII/84.
130 BAR, Documente istorice, DCXXIII/85.
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și vii „de a dzăcia” sunt lăsate în seama mănăstirii Sfânta Vineri „și am
dat voe călugărilor să aibă a le strica și casăle din sat, căci s-au aflat
ședzând pre locul călugărescu, însă din viile ce-au hotărât Isac căpitan
și mai pre urmă Apostol uricar cu mulți oameni buni, din toate să ia
de-a dzăcia călugării”131.
Pătrașco și cumnatul său Constantin, „feciorii” Savei, nepoții
lui Costantin, Ion și Necula, feciorii lui Nistor, verii celor dintâi, vând
la 9 iunie 1665 mănăstirii Sfânta Vineri a lor „direaptă ocină și moșie,
optu pământuri, din saat din Puntișeani”, nevândute de „bătrânii” lor,
Costantin și Nistor, cu vatră de sat în Puntișeni, din câmp și țarină, cu
locuri de fânaț, vii, pomeți, heleșteu și cu tot venitul, cu prețul de 40
de lei bătuți. Martori la întocmirea zapisului au fost al treilea logofăt
Pătrașco, vornicii de poartă Toader Vetreș, Chirila Gârnea, Ursul,
Enachie, Frăncul, Vrăncean căpitanul (cel care se aflase în dispută până
acum?) și alții132. Despre cele opt pământuri din Puntișeni aflăm la 4
septembrie 1666 că sunt „danie svintei mănăstiri de Pătrașco și de
Costantin cumnatul lui, ficiorii Savei, nepoții lui Costa(n)tin, și de la
Ion și de la Nicola, ficiorii lui Nistor”133.
După moartea domnului Eustratie Dabija petrecută înainte de
11/21 septembrie 1665134, urmează căimăcămia până la înscăunarea lui
Gheorghe Duca din noiembrie 1665135, perioadă în care întâlnim ca
ispravnici ai scaunului pe marele logofăt Nicolae Buhuș136 și marele
vornic Toma Cantacuzino137. Punem în circulație trei documente fără
veleat, pe care îl intuim a fi 1665, din 23 septembrie138, 25 septembrie139
BAR, Documente istorice, DCXXIII/86.
BAR, Documente istorice, DCXXIII/87
133 BAR, Documente istorice, DCXXIII/89.
134 Acad. Virgil Cândea (coordonator), Istoria românilor, vol. V, p. 218; Ion
Neculce, Letopisețul Țării Moldovei, p. 283.
135 Acad. Virgil Cândea (coordonator), op. cit., p.1033.
136 Nicolae Stoicescu, Dicționar al marilor dregători din Țara Românească și
Moldova. Sec. XIV-XVII, București, 1971, p. 356-357
137 Ibidem, p. 361-362.
138 BAR, Documente istorice, DCXXIII/117.
139 BAR, Documente istorice, DCXXIII/118
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și noiembrie140, în care alături de marele logofăt Nicolae Buhuș și
marele vornic Toma Cantacuzino îl găsim și pe Neculai Racoviță,
despre care se credea că este hatman din octombrie 1665141. Astfel, la
23 septembrie 1665 cei trei volnicesc un aprod să meargă la Puntișeni
pentru „a lua rămășița care călugării de la mănăstiri de la S(f)inta
Vineri, cine să hrănescu pre locul mănăstirii să aibă a lua a dzécea din
pâine, și din vii, și de an și de estămpu, și cu mai de sărgu să străngă
pâinea și vinul pre sama mănăstirii”142. La 25 septembrie 1665
poruncesc vornicului Todosie să mute casa lui Vrăncean căpitanul de
pe locul mănăstirii Sfânta Vineri din Puntișeni și să perceapă zeciuiala
„pentru pâni, cine or fi arat sau or(i) fi cosit pre locul mănăstirii”143.
Decizia marelui logofăt Nicolae Buhuș, a marelui vornic Toma
Cantacuzino și a hatmanului Neculai Racoviță, din noiembrie 1665,
este favorabilă mănăstirii Sfânta Vineri în fața lui Vrăncean și a
răzeșilor săi din Puntișeni, „niște oameni fără de ispravă”144.
În fine, la 10 mai 1666, Vrăncean căpitanul pierde în fața egumenului Gherasim cu care ajunge la o înțelegere în privința heleșteului, morișcăi și curățiturilor efectuate în schimbul plății a 20 de
ughi145. Domnul Iliaș Alexandru întărește la 4 septembrie 1666
stăpânirea mănăstirii Sfânta Vineri asupra întregului sat Puntișeni „cu
vii, cu pomeati, cu hălășteae, și cu tot vinitul ce va fi pre hotarul acelui
sat, iar hotarul satului să fie pre unde s-au ojivăit de v(e)ac”146.
Vrăncean căpitanul nu respectă poruncile domnești și „au mărsu el de
au vânat péștele dentr-un hăléșteu a călugărilor ce iaste acolo la
Punteșeani și le-au stricat nești pomi”, faptă pentru care este

BAR, Documente istorice, DCXXIII/119.
Nicolae Stoicescu, op. cit.,p. 431.
142 BAR, Documente istorice, DCXXIII/117.
143 BAR, Documente istorice, DCXXIII/118.
144 BAR, Documente istorice, DCXXIII/119.
145 BAR, Documente istorice, DCXXIII/88.
146 BAR, Documente istorice, DCXXIII/89.
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condamnat de Iliaș Alexandru la închisoare și este amenințat cu moartea în eventualitatea unor noi încălcări147. Vrăncean, căpitanul de
Puntișiani, este întâlnit martor în zapisul lui Tudosie, feciorul Ilinţii,
nepotul lui Gonţea, din 18 iunie 1665, prin care vinde marelui
vistiernic Gheorghe Duca jumătate de stâlp din moşia Băhnăreşti,
ţinutul Tutova148.
Mănăstirea devine o atracție spirituală și pentru cei din sat, cum
este cazului unui Ion, călugărit la Sfânta Vineri sub numele Irimia, care
la 19 februarie 1676 îi dăruiește o vie cu pivniță și chilii, situate lângă
hotarul Puntișenilor, cu condiția explicită „să o lucredzu eu până oi hi
viu, și să dau mănăstirii pre an câte do(u)ăsprădzeaci védre de vin, iar
după moartea mea să hie viia a mănăstirii”149. Moartea călugărului
Timoftie din Punteșeni, fost prescurar la mănăstirea Sfânta Vineri, va
fi urmată de unele complicații pricinuite de rude. Nepoții călugărului,
Ion, Hariton și Ștefan, revendică bunurile și o vie a răposatului
Timoftie, ce nu puteau fi moștenite conform pravilei, pricină ce
necesită judecata mitropolitului Ghedeon din 23 octombrie 1719. Prin
actele prezentate de Neofit, egumenul mănăstirii Sfânta Vineri, și
mărturia nepoților, mitropolitul hotărăște în folosul lăcașului monahal
din Iași cu plata cheltuielilor de judecată a nepoților monahului
Timoftie150. Jalba negustorului turc Mustafa prin care cerea restituirea
banilor primiți de călugărul Timoftie din Puntișeni pentru 12 vedre de
miere va fi cercetată de Ion Pălade biv vel spătar în urma poruncii
domnului Mihai Racoviță din 19 noiembrie 1719. Negustorul a
„apucat” pe frații călugărului „neavându cu cé, au străcat ei stupi de a
Săntii Viniri de au plătit mieri”. Ion Pălade urma restituirea stupilor
de Mustafa mănăstiri Sfânta Vineri și recuperarea celor 12 vedre de
miere „acéia ce or fi luatu” moșia călugărului răposat151. Tot la
mănăstirea Sfânta Vineri a fost călugărit și un Dimofte. Nepotul său
BAR, Documente istorice, DCXXIII/91.
Costin Clit, Documente hușene, vol. III, Iași, 2011, p. 55-56, nr. 20.
149 BAR, Documente istorice, DCXXIII/102.
150 BAR, Documente istorice, DCXXIII/143.
151 BAR, Documente istorice, DCXXIII/145.
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Ștefan, fiul „popei” Nichita din Costești de Bilahoi (Ghilahoi) se judeca
la 25 iulie 1720 cu egumenul mănăstirii Sfânta Vineri pentru o vie
plantată împreuna cu mama sa pe moșia de la Puntișeni. La judecată
domnul Mihai Racoviță hotărăște ca Neofit „să dea paci lui Ștefan
pentru acea vie, căci s-au aflat că acel călugăr Dimoftie, unchiul lui
Ștefan, n-au avut nici o triab(ă) cu acea vie”152.
Mihai Racoviță poruncește lui Pascal biv vel căpitan la 5
septembrie 1721 se cerceteze la Puntișeni „nește pomeț(i)” de pe locul
mănăstirii Sfânta Vineri „puș(i) de nește călugări cari s-au călugărit la
sfânta mănăstire”, așa cum susținea egumenul, sau „dzic unii și alții
că sănt puș(i) de dânșii”153.
Ion, fiul lui Axintie călugărul (în mirenie, Andrii din Puntișeni),
vinde egumenului Neofit la 5 octombrie 1721 două pogoane de vie cu
pomi în capete, cu cramă și vase, aflate lângă viile mănăstirești.
Zapisul de vânzare cumpărare, scris de Axintie uricarul, a fost încheiat
la Iași în fața lui Mitrofan, „egumănul de Trei Svetiteli”, a fratelui său
Nectarie ieromonahul, a lui Vasilie Popa uricarul, a starostelui Toma
snă Mădzărachi (Mazarachis, Mazarakis) și altor oameni buni154.
Grigore al II-lea Ghica volnicește, la 2 august 1731, pe Filaret,
egumenul mănăstirii Sfânta Vineri, să perceapă prin trimisul său
zeciuiala de pe moșia Puntișeni, „din țarini, din fănați, din greadin(i)
cu leagumi, din prisăci cu stupi, din tot locul, cu tot vinitul pi obicii”155.
Prin testamentul din 1 mai 1738, Grigore al II-lea Ghica așază
mănăstirile Sfinții Arhangheli (Balica, Frumoasa) și Sfânta Vineri sub
ascultarea și chiverniseala unui singur egumen cu voia și blagoslovenia lui Nechifor, arhiereul mănăstirii Sinai, a lui Paisie, proin
patriarhul Țarigradului, și a ierarhilor moldoveni, Antonie, mitropolitul Moldovei, Ghedeon, episcopul Romanului, Varlaam, episcopul
Rădăuților, și Teofil, episcopul Hușilor, împreună cu sfatul domnesc
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BAR, Documente istorice, DCXXIII/150.
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155 BAR, Documente istorice, DCXXIII/166.
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(„adică mănăstire noastră Sfetii Arhangheli, ca o mănăstire domnească, să fie cap mănăstirii Sfinţii Vineri şi la Sfetii Arhangheli, cum
sînt şi alte metoace la alte mănăstiri, şi de acum înainte egumenie la
Sfânta Vineri să nu mai fie”). Domnul desemnează ca egumen al
mănăstirii Sfinții Arhangheli pe sinaitul Filaret, care urma „să poarte
grija şi de biserica Sfînta Vineri”156. Odată cu închinarea la 20 martie
1740 a bisericii de lemn din Bârzești, ținutul Vaslui, ctitoria nefinalizată a lui Lupul Poroțchie, ca metoh la mănăstirea Sfinții Arhangheli
și mănăstirea Sinai, domnul Grigorie al II-lea Ghica orânduiește ca
ispravnic al finalizării lucrărilor de construcție pe egumenul Filaret157.
Moșia Puntișeni va fi integrată în domeniul mănăstirii Sfinții
Arhangheli (Balica, Frumoasa). Grigore al II-lea Ghica poruncește biv
vel stolnicului Vasilie Sturce (Stărce) să cerceteze așezarea unor
oameni la Puntișeni, moșia mănăstirii Sfinții Arhangheli, ce se „hrănescu pe alti hotară striini și pe moșie m(ă)n(ăs)tirii șed cu șidiri”, fără
a aduce vreun folos și produc și pagube în livezi. Împuternicitul
domnului urma să medieze conflictul cu ispravnicul mănăstirii și să
obțină de la locuitorii înpricinați darea poslușaniei sau părăsirea
locurilor ocupate pe cale pașnică sau prin ridicarea lor de biv vel
stolnic158. Neachitarea adetiului de „câțiva oameni” șezători pe moșia
Puntișeni de pe la 1764 determină porunca domnului din 14
septembrie 1766 către ispravnicul ținutului Tutova în vederea cercetării, supunerii și înplinirii datoriilor împricinaților159.
Prin cartea domnească a lui Grigore al II-lea Ghica din 1 mai
1741, se dă știre pentru aducerea de către egumenul Filaret a 20 de vieri

Ioan Caproșu, Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol. IV, Acte
interne (1726-1740), Iași, 2001, p. 242-244, nr. 337.
157 BAR, Documente istorice, DCXXIII/178; Ioan Caproșu, op. cit., p. 281283, nr. 385; Condica lui Constantin Mavrocordat, Ediție cu introducere, note, indici
și glosar alcătuită de Corneliu Istrati, vol. II, Iași, 2008, p. 667-670, nr. 1471; Paul
Zahariuc, Lucian-Valeriu Lefter (colaborator), Comuna Ștefan cel Mare (I) File de
istorie vasluiană, Iași, 2015, p. 254.
158 BAR, Documente istorice, DCXXIII/176.
159 BAR, Documente istorice, DCXXIII/209.
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străini pentru viile mănăstirii Sfinții Arhangheli de la Puntișeni și
Ciohor, scutiți de plata dărilor până la „plinirea” cislei gospod, după
care vor plăti rupta în cuantum de doi galbeni „și li să vor da și
pecetluituri roșii pe fețe ca să fie cunoscuți dintre alți lăcuitori”160.
Vornicului de poartă Ștefan Popăscu i se poruncește de către
domnul Ioan Teodor Callimachi la 26 august 1760 hotărârea Puntișenilor, moșia mănăstirii Frumoasa, în urma intervenției proin mitropolitului Paisie, epitropul mănăstirilor Frumoasa și Sfânta Vineri161.
Din 1842, moșiile Tâlhărești (ținutul Fălciu) - a mănăstirii Do162
brovăț - și Păntișăni (ținutul Tutova), a mănăstirii Fâstâci163, sunt
împresurate de Casandra Negel Costache, proprietarea moșiilor
Dolhești, Morenii răzășești și Chițcani164.

BAR, Documente istorice, DCXXIII/182.
BAR, Documente istorice, DCXXIII/203.
162 Pentru Tâlhărești a se vedea Petronel Zahariuc, Un izvod de documente și
o catagrafie a odoarelor mănăstirii Dobrovăț, păstrate la muntele Athos (Mănăstirea
Zograf), în „Studii și Materiale de Istorie Medie”, vol. XXXVII, 2019, p. 329-332
(Opisul moșiei Tălhărești, din ținutul Fălciului).
163 Despre închinarea din 12 iunie 1750 a mănăstirii Fâstâci la Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai, a se vedea Mihai Mârza, Daniile lui Mihai Racoviță vodă
la mănăstirea Sf. Ecaterina de la Muntele Sinai (studiu și documente), în Petronel
Zahariuc (editor), Relațiile românilor cu Muntele Athos și cu alte locuri sfinte (secolele
XIV-XX). In honorem Florin Marinescu, Iași, 2017, p. 341-352; Maria Popa, Doina
Rotaru, Mănăstirea Fâstâci din județul Vaslui, ctitorie a familiei Cehan-Racoviță, în
Monumentul, XII, vol. 1, ed. Lucian-Valeriu Lefter, Aurica Ichim și Sorin Iftimi,
Iași, 2011, p. 270-322; a se vedea și documentul din 25 martie 1753, prin care
Constantin Racoviță întărește împărțeala țiganilor vel vornicului Iordache
Cantacuzino și a Mănăstirii Fâstâci, din țiganii orânduiți Mănăstirii Sinai de
Mihai Racoviță (Costin Clit, Câteva documente inedite privitoare la istoria așezărilor
din județul Vaslui, în „Acta Moldaviae Meridionalis”, XXXIX, vol. I, Vaslui, 2018,
p. 154-156, nr. 11).
164 Epitropia generală a Casei spitalelor Sfântul Spiridon Iași 1824-1948, Inventar
arhivistic, lucrare întocmită de către Virginia Isac, Dumitru Ivănescu, Adrian
Pricop, Rodica Anghel, Virgil Apostolescu și Florica Cruceanu, București, 1971,
p. 57, nr. 159.
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Moșia Păntișănii era împresurată la 16 octombrie 1844, când se
intervine pe lângă Divanul de apel165. La 20 decembrie 1845 este
înaintată o jalbă la vistierie „pentru lăcuitorii satului Păntișănii ca săs(e) osăbască prin osăbită tăbliță”166. Jalba din 23 iunie 1846, adresată
Logofeției, se referă la „hotărâtura” moșiilor vornicului Lascarachi
Bogdan și a paharnicului Mogâlde „unde să megieșiști și moșie
Păntișini”167. Prezidentul judecătoriei ținutului Fălciu răspunde la 6
septembrie 1846 în pricina „înnoirii hotarălor ce vroești a faci
moșiilor” vornicul Lascarachi Bogdan, „megieșit cu moșie Păntișăni”168. Divanul de apel solicită la 24 septembrie 1846 ca hotarnic pe
comisul Ioan Beidiman pentru cercetarea împresurării moșiei Puntișăni, iar la 25 septembrie întocmirea unui plan de către geometrul
ținutal169. O nouă jalbă este înaintată Divanului de apelație la 30 martie
1847 „în pricina despresurării moșii Pântișănii”, a cărei cercetare era
stabilită pentru vara anului 1847, cerându-se intervenția pe lângă
inginerul ținutal170.
Obiectul jalbei din 3 (!) mai 1848 adresată Divanului de apel
este dat de lucrările inginerului ținutului Vaslui „care au terminarisit
la 5 mai pricina dispresurării moșii Pântișănii”171, pentru ca la 29 mai
1848 să fie cerută porunca lui Mihail vodă Sturdza pentru desființarea
lucrării din 5 mai „închipuită” în lipsa reprezentatului mănăstirii și a
documentelor deținute172. La 10 octombrie 1848 va fi înaintată o jalbă
Divanului de apel „asupra lucrărilor ingineriului Filipescu,

ANI, Manuscrisul 554, f. 5v., nr. 140,
Ibidem, f. 15v., nr. 203.
167 Ibidem, f.19v., nr. 78.
168 Ibidem, f. 20v., nr. 102.
169 Ibidem, f. 21, nr. 115 și 116; vezi și f. 24v., nr. 30 (intervenția Divanului
de apelație din 30 martie 1847 în care se arată preconizata cercetare „în vara
anului curgător”).
170 Ibidem, f. 24v., nr. 32.
171 Ibidem, f. 33, nr. 42.
172 Ibidem, f. 33v., nr. 54.
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atingătoare de hotarăle moșii Pântișănii”173. Răspunsul dat judecătoriei ținutului Tutova la 25 octombrie 1848 ne informează de
tăgăduirea lucrării din 5 mai 1848 a inginerului Filipescu „în hotărâtura dintre moșie Pântișini și Tețcani (Chițcani?)”174. Lucrările
inginerului Filipescu sunt contestate și prin jalba din 18 decembrie
1848, adresată Divanului de apelație („pentru lucrările în comisie de
hotărâturi a moșii Pântișăni, protestăluindu-să”)175. Răspunsul dat
asesorului judecătoriei ținutului Tutova datează din 28 decembrie
1848 „poftorind protestare(a) din 25 oct(om)v(rie). No 109 în lucrările
pricinii între Pântișăni și Tețcani” (Chițcani ?)176.
Hotarul dintre moșiile Puntișeni, proprietatea mănăstirii Sfânta
Vineri, și Chițcani, proprietatea postelnicesei Căsandra Costache,
constituie obiectul învoielii din 3 ianuarie 1849 între postelniceasă și
Chiril, exarhul Sfântului Munte Sinai, pe baza hotarnicii din 12
octombrie 1760, făcută de vornicul de poartă Ștefan Popescu177. Un
plan al moșiei Chițcani datează din 1848178, iar altul din 1915179.
Casandra Costache, fiica lui Constantin Iordache Costache și a Saftei
Ioan Bogdan, a fost căsătorită prima oară cu Matei Costache Negel
(1765 (?)-1808), iar a doua oară cu polcovnicul Ghedeonov, ofițer rus180.
Documentul de față contrazice ipoteza cedării părții din
Piscani/Chițcani de către Matei Costache soacrei sale Safta Bogdan
înainte de 1803, de la care ar fi ajuns în întregime la cel de-al doilea soț
al ei, stolnicul Enache Giurgea181.

Ibidem, f. 36, nr. 105
Ibidem, f. 36v., nr. 109.
175 Ibidem, f. 38, nr. 138.
176 Ibidem, f. 38, nr. 140.
177 BAR, Documente istorice, DCXXIII/262.
178 ANI, Colecția Planuri și hărți, Inventarul nr. 1505, nr. 3275.
179 Idem, nr. 3276.
180 Elena Monu, Familia Costache. Istorie și genealogie, Bârlad, 2011, p. 86-87.
181 Ibidem, p. 86; respectiv p. 146-147.
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Pe baza învoielii din 3 ianuarie 1849 a fost fixat, la 22 aprilie
1849, hotarul dintre moșiile Chițcani (a postelnicesei Casandra Costache) și Puntișeni (a mănăstirii Sfânta Vineri) de către geometrul N.
Șarbandovici, în prezența stolnicului Dimitrii Manoliu, vechilul postelnicesei, și comisul Ioan Beidiman, vechilul mănăstirii182. Remarcăm
prezența comisului Ioan Beidiman în mai multe procese cu rol de
reprezentare a mănăstirilor Frumoasa și Sfânta Vineri. La 14 aprilie
1848 se solicita Divanului de apelație eliberarea unei „creditivi”
comisului Ioan Beidiman ca hotarnic al mănăstirii Fâstâci de la ținutul
Vasluiului, „întru lămurire(a) hotarălor încungiurătoari acei
mon(a)st(iri) despre cele megieșite, precum și a moșii Băltenii despre
cele megieșite”183, iar la 4 iunie 1848 primește vechilimea pentru darea
în posesie a moșiilor mănăstirilor Frumoasa și Sfânta Vineri din
Basarabia, anume Strășănii, Vălcinești, Vânători, Zastânca, Verbova și
Verijăni184. Ioan Beidiman era cerut la 14 mai 1849 ca hotarnic în
comisiile de hotărâturi a moșiilor mănăstirilor Frumoasa, Sfânta
Vineri, Fâstâci și Popăuți185.
Porunca Divanului de apelație pentru inginerul Filipescu este
cerută prin jalba din 15 martie 1849 ca să dea „planul Pântișinilor sau
a înapoi banii ce i s-au dat asupra rădicării planului”186. Prin jalba din
15 mai 1849 se pretinde o copie legalizată a raportului inginerului ținutului Tutova „pentru aducere întru înplinire a învoelii hotarăl(o)r
dintre moșia Păntișănii și Chițcanii”187.
Disputele cu megieșii continuă și în 1850, la 16 iunie fiind fixată
lucrarea Comisiei lămuritoare hotarelor moșiei Păntișeni, care
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împreună cu hotarnicul mănăstirii urmau să cerceteze opisul documentelor lămuritoare188, iar la 4 noiembrie se răspunde Divanului apelativ „în pricina cu ingineriu Filipescu, pentru lucrare ce au făcut întru
hotărătura moșii Pântișanii”189.
Moșia Puntișeni se afla, în anii 1858-1859, în proprietatea
mănăstirii Frumoasa190, care se judecă cu răzeșii din Pârvești pentru
împresurare191. Odată cu secularizarea averilor mănăstirești a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la 1863, moșia Puntișeni trece în proprietatea statului, luând astfel sfârșit un lung capitol din istoria
localității.
Biserica din satul Puntișeni
O primă mărturie despre un cleric este cea din 18 mai 1662,
anume a lui Istrati diaconul din Păntișăni192. Biserica cu hramul Cuvioasa Parascheva din satul Puntișeni era deservită la 1802 de preotul
Anastasie Giușcă193. Surse bisericești indică construirea bisericii din
lemn cu hramul Cuvioasa Parascheva în 1802194, reparată în 1892195,
1930, aflată într-o stare mediocră în 1935196 și necesitatea unor reparații
din 1938197. Probabil că un rol esențial în construirea Sfântului lăcaș lIbidem, nr. 49v., nr. 69.
Ibidem, f. 52, nr. 120.
190 Costin Clit, Un tablou ecleziastic inedit privind județele Tutova, Covurlui și
Vaslui din Eparhia Hușilor, de la 1858-1859, în „Cronica Episcopiei Hușilor”, IX,
Editată cu binecuvântarea Prea Sfințitului Episcop Ioachim, 2003, p. 789.
191 ANI, Documente istorice, 720/134.
192 ANI, Documente istorice, 248/18.
193 Constantin N. Tomescu, Biserica din Principatele române la 1880-1812. Mărturii și documente, Ediție îngrijită și note: pr. Eugen Drăgoi, Galați, 2010, p. 77.
194Administrațiunea Cassei Bisericii, „Anuar”, 1908, p. 434; „Anuarul
Eparhiei Hușilor pe anul 1934”, Huși, Tipografia și Librăria George Cerchez,
1934, p. 66-67.
195 Administrațiunea Cassei Bisericii, „Anuar”, 1908, p. 434.
196 „Anuarul Eparhiei Hușilor pe anul 1935”, Huși, 1935, Atelierele Zanet
Corlăteanu, p. 88
197 „Anuarul Eparhiei Hușilor pe anul 1938”, Huși, Tipografia și Librăria
George Cerchez, 1938, p. 146.
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au avut călugării de la mănăstirea Sfânta Vineri, așa cum par a ne
indica hramul bisericii din Puntișeni.
În catagrafia bisericilor din ocoalele Târgului, Similii și Corodoului, din ținutul Tutova, din 20 august 1852 se constată: „Bisărica
din satul Puntişănii, în bună stari, cu păreţii de vălătuci, acoperită cu
scânduri şi cu ogradă bună”198.
Dintre deservenții lăcașului bisericesc amintim: pr. George Ioan
Ochișoru, cu cartea de permutare din satul Sârbi de la 28 martie
1864199, pr. Neculai Focșa (recomandat pentru hirotonie la 30 martie
1875200, pe baza mărturiei ctitorilor și poporănilor din Puntișeni și
Rădești din 28 martie 1875201, hirotonit diacon la 20 aprilie 1875 și preot
la 26 aprilie 1875202, oprit în ale preoției la 4 august 1880 pentru
încălcarea Sfintelor Canoane și chemat în judecata Consitoriului
eparhial203, a fost acuzat de Costachi Gheorghiu în 1879 pentru insulte,
fără a mai avea vreo pretenție la 17 februarie 1880204, lipsit de casă în
Puntișeni, deținător al unei case și a unei mici proprietăți în Deleni,
unde va fi permutat în mai 1881205), cântăreții bisericești Vasilie Cucul
(1858-1859)206 și Dimitirie Cucul (1851-1872, suspendat207 și reintegrat
la 23 februarie 1873208), pr. Gh. Teodorescu, născut la 15 februarie 1853,

Costin Clit, Documente hușene, vol. III, p. 483, nr. 491.
Arhiva Episcopiei Hușilor, Fond Episcopia Hușilor, dosar 71/1864, f. 44,
pachet 31.
200 Arhiva Episcopiei Hușilor, Fond Episcopia Hușilor, dosar 37/1875, f.
271, pachet 50.
201 Ibidem, f. 273.
202 Ibidem, f. 317v.; Costin Clit, op. cit., p. 566, nr. 571 (tabloul hirotoniilor
din 1875).
203 Arhiva Episcopiei Hușilor, Fond Episcopia Hușilor, dosar 65/1879, f. 38.
204 Ibidem, f. 5 și 30.
205 Ibidem, f. 79.
206 Costin Clit, Un tablou ecleziastic inedit, p. 789.
207 Arhiva Episcopiei Hușilor, Fond Episcopia Hușilor, dosar 30/1872, f.
178, pachet 47.
208 Arhiva Episcopiei Hușilor, Fond Episcopia Hușilor, dosar 57/1873, f. 17,
pachet 49.
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absolvent al Seminarului inferior, numit la 15 ianuarie 1874,
supranumerar în 1908, pr. paroh Panait Corciovă, născut la 27 ianuarie
1861, absolvent al Seminarului inferior, numit la 12 februarie 1888,
slujea în 1908, când parohia Puntișeni cuprindea și filiile Chițcani,
Rădești și Pârvești209.
Biserica a fost înzestrată cu cărțile de cult, unele dintre ele
păstându-se astăzi în colecția Muzeului Eparhial din Huși. Amintim
un Triodion din 1746, între paginile cărei se păstrează următoarele
însemnări: „(...) cu slujbă ot Mehedințe, unde este și Turnul Săverinului și am trămes-o la frate-meu această carti să să știi că esti a me(a),
a lui Ghiorghi. / Ștefan Popăscul, biv trete armaș, pentru să o așez(e)
la sfenta besăric(ă) ot Costești pe cum s-au or(ân)duit pentru să să
pomeniască numele părențelor și al nostru. / + Și viind acastă carte și
cu alte cărți la măna mia eu li-am dat la sfănta bisărică de la Costești
ca să fie pomenire vecinică frăține-meu și părinți(lor) noștri. / Ștefan
Popăscul, vor(nic) de poartă”210; „Să să știi de când au răposat tată
mieu Mihălachi Popăscu la velet 1794 apr(ilie) 19”211. În colecția
Muzeului Eparhial din Huși se mai păstrează: Triodion, 1769; Mineiul
lunii lui noemvrie, 1805; Psaltire, 1843; Chiriacodromion, 1801; Viețile
sfinților, lunile februarie, iunie și iulie.
Ciurelești/ Ciurilești/Ciurulești
Nicodim Batiște, nepotul vornicului Ureche, dăruiește la 24
ianuarie 1664 mănăstirii Sfânta Vineri din Iași, moșia Ciurulești de la
ținutul Tutovei (numită Bumbărești în vechime), situată la gura Studinețului, a cărei stăpânire este atestată documentar și de mărturia

Administrațiunea Cassei Bisericii, „Anuar”, 1908, p. 434; a fost
hirotonit pe seama bisericii din Chițcani în 1874 (Costin Clit, Documente hușene,
vol. III, p. 565, nr. 571).
210 Costin Clit, Însemnări pe cărți (V), în „Prutul”, Huși, Serie nouă, Anul VI
(XV), nr. 1 (57) / 2016, p. 175-176.
211 Ibidem, p. 191-192.
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hotarnică din 22 august 1756 iscălită de paharnicul Vasile Sturdza212.
Spătarul Constandin Sturdza și vornicul de poartă Ștefan Mirce
hotărăsc moșia Ciurilești la 29 iulie 1776. Călugării de la Sfânta Vineri
vor împresura moșia Polițăni a sulgerului Antohi Jora, așa cum reise
din hotarnica realizată la 9 noiembrie 1778, prin care s-a stipulat: „iar
pentru o parti di Polițăni di loc ci-i parti despre soari răsari ce-au luat-o
călugării di Sfânta Vineri când au hotărât Ciurileștii zicând că-i de Ciurilești,
nu s-au măsurat nici s-au hotărât, păr când să vo(r) (gi)udeca cu călugării di
Sfânta Vineri”213.
Moșiile Tomești și Saca ale pitarului Toader Jora erau
împresurate în 1799 de călugării de la mănăstirile Sfânta Vineri
(proprietara Ciuruleștilor) și Răchitoasa (proprietara Bălăneștilor).
Domnul Constantin Ipsilanti rânduiește la 4 septembrie 1799 pe
ispravnicii ținutului Tutova și medelnicerul Iordache Miclescu în
vederea cercetării pricinii dintre părțile implicate214. Porunca este
reluată la 21 septembrie 1799215.
Bădiceani
Satul Bădiceani/Bădiceni de la ținutul Tutova a fost dăruit
mănăstirii Sfânta Vineri de către Enachie postelnicul „cu limbă de
moarte”, a cărui hotare sunt apărate prin porunca domnilor Grigore
Ghica din 14 iulie 1658216 și Evstratie Dabija din 4 februarie 1663 („acela
sat ca să fie pre mâna călugărilor cu tot venitul, altu nime să nu să
ameastece”)217.

Costin Clit, Toader Jora – ctitorul bisericii din satul Tomești, județul Vaslui.
Însemnări de pe un Penticostarion, în Monumentul, XVIII, ed. Lucian-Valeriu Lefter
și Aurica Ichim, Iași, 2017, p. 130-139, nr. 9.
213 Costin Clit, op. cit., p. 98-99.
214 BAR, Documente istorice, DLXV/23.
215 BAR, Documente istorice, DLXV/24.
216 BAR, Documente istorice, DCXXIII / 71.
217 BAR, Documente istorice, DCXXIII/76.
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Satele Peletuci și Bălteni
Cumpărat de la Toader Hasnaș, cu ispisoc de la Alexandru
voievod, satul Bălteni, situat la gura Stebnicului (Stemnic), va fi inclus
în ocolul târgului Vaslui prin privilegiul acordat de Ștefan cel Mare la
15 octombrie 1491218.
Satele Peletuci și Bălteni „de ocolul trăgului Vasluiului”, ajung
în stăpânirea șetrarului Chicoș și a soției sale Anghelina, fiica comisului Calin. Satul Peletuci este cumpărat de postelnicul Enachi și
dăruit mănăstirii Sfânta Vineri, de la care ajunge la Toma Cantacuzino
în schimbul a 250 de galbeni. De la Chicoș șetrarul va fi achiziționat și
satul Bălteni de către Toma Cantacuzino cu 300 ughi219.
Prin actul de împărțire a averii fraților Toma și Iordache Cantacuzino din 25 ianuarie 1630, satul Bălteni revine sulgerului Toma220.
Stăpânirea asupra satelor Bălteni și Peletuci îi va fi întărită de către
domnitorul Vasile Lupu, așezări trecute în proprietatea lui Ștefan
Boul, vornic al Țării de Sus, apoi al Țării de Jos (prima mențiune este
din 21 august 1654)221 în timpul domniei lui Gheorghe Ștefan, pe care
le considera „luoate de viclean în dzilel(e) lui Costantin vodă, cându au perit
Calin comis”. Stăpânirea asupra satelor amintite va fi întărită fostului
mare vornic Toma Cantacuzino la 22 mai 1658 de către domnul
Grigore Ghica după ce „luoat sama ocinelor Boului vornicul, cându au tăiat Ștefan vod(ă) Tomșa pre tată-său Boul vistearnicul” și s-a edificat de
trecerea ocinilor la feciorii și rudele apropiate ale vistierului Toader
Boul și nu la Toma Cantacuzino222. De altfel, Safta, fiica lui Ștefan Boul,
DRH, A. Moldova, vol. III, întocmit de C. Cihodaru, I. Caproșu și N.
Ciocan, București, 1980, p. 189, nr. 96; DIR, A. Moldova, Veacul XV, vol. II, București, 1954, p. 165, nr. 150; Mihai Ciobanu, Alexandru Andronic, Petru Necula,
Cronica Vasluiului. Documente, locuri, oameni, fapte, 1999, p. 80-81.
219 BAR, Documente istorice, DCXXIII/70.
220 DRH, A. Moldova, vol. XX, întocmit de I. Caproșu și C. Burac, București,
2011, p. 225-226, nr. 218.
221 Petronel Zahariuc, Țara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ștefan voievod
(1653-1658), Iași, 2003, p. 411-414.
222 BAR, Documente istorice, DCXXIII/70.
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se va căsători în februarie 1658 cu Toderașco, fiul vistiernicului
Iordache Cantacuzino223.
La 20 aprilie 1844 se cere blagoslovenia episcopului de Huși
pentru începerea lucrărilor bisericii de la Bălteni de către căminarul
Neculai Chiriac224, care la 9 mai 1844 primește vechilimea pentru a primi 25 stânjeni din moșia Râșcani și să-i alătureze la moșia Boțoaia225.
Căminarul Neculai Chiriac se găsea la 15 octombrie 1844 în dispută cu
Boțoaia, cu răzeșii de Glodeni și cu aga Crupenschi și urma să se
prezinte la judecătoria de Vaslui226.
Botneni, ținutul Fălciu
Al treilea logofăt Mihăilă și soția sa Sanda dăruiesc la 26
octombrie 1692 mănăstirii Sfânta Vineri un loc de prisacă, pe care la
rândul lor îl aveau danie de la Voromiir „la sat Botneani, în ținutul
Fălciiului, pi apa Crasnii”227. Mihăilă aga și Sanda au mai primit danie
de la Dumitrașco sin Bărbosul din Botneni un loc de prisacă la 7 martie
1690 „cât va arunca omul cu măciuca din mijlocul prisăcii în toate părțile”228.
Încălcarea legământului făcut de către Mihăilă logofătul pentru
întreținerea dănuitorilor și decesul soției îl determină pe Dumitrașco
la schimbarea destinatarului daniei în persoana episcopului Varlam al
Hușilor. Piscul de la Gemene (Botneni) a fost dat de Dumitrașco „ca să
Petronel Zahariuc, op. cit., p. 413.
ANI, Manuscrisul 554, f. 3, nr. 57; Pentru construirea bisericii din zid,
sfințită la 25 septembrie 1844, a se vedea și „Anuarul Eparhiei Hușilor pe anul
1938”; Costin Clit, Mihai Rotariu, Un chestionar inedit despre bisericile din ținutul
istoric al Vasluiului, Bârlad, 2004, p. 162; p. 10-11.
225 ANI, Manuscrisul 554, f. 3v., f. 3v.
226 Ibidem, f. 5v., nr. 137.
227 ANI, Fond Episcopia Huși, XXIV/8; CDM, vol. IV, întocmit de Mihai
Regleanu, Doina Duca Tinculescu, Veronica Vasilescu și Constanța Negulescu,
București, 1970, p. 340, nr. 1521.
228 ANI, Fond Episcopia Huși, XXIV/7; CDM, IV, p. 279, nr. 1236; Costin
Clit, Mănăstirea Brădicești, Carte tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului
Teofan Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Cuvânt înainte de Prof. dr. pr. Ion
Vicovan, Iași, 2013, p. 247-248, nr. 11.
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să facă mănăstiri acolo, ce n-au primit răzeșii” 229. Episcopul Varlam își
ctitorește mănăstirea în apropiere de Botneni, la Brădicești, pe locul de
danie („seliște”) primit la 28 decembrie 1691 de la Maria Racoviță,
văduva marelui logofăt Nicolae Racoviță230.
Schitul Munteni
Documentar, schitul Munteni, de la ținutul Vaslui, este atestat
la 18 iunie 1777, când Grigore al III-lea Alexandru Ghica poruncește
biv vel șetrarului Sandul, ispravnicul ținutului Vaslui, să aleagă și să
hotărască moșia Munteni a mănăstirii Sfânta Vineri din Iași, pe care
avea „un schit făcut”, conform jalbei egumenului Grigorie231.
În județul Vaslui întâlnim astăzi satele Muntenii de Jos (Muntenii Vechi), comuna Muntenii de Jos, situat la sud de orașul Vaslui232,
și Muntenii de Sus, care a aparținut de comuna Tanacu233, apoi devine
comună de sine stătătoare prin legea 84 din 5 aprilie 2004234.
Miron Barnovschi dăruiește și întărește la 12 decembrie 1627
mănăstirii Uspenia din Iași, ctitoria sa, stăpânirea asupra fostului sat
domnesc Munteni de la ținutul Vasluiului „cu mori în Bârlad”,
Costin Clit, op. cit., p. 50; a se vedea documentul din 12 octombrie 1693
în ANI, Fond Episcopia Huși, XXIV/11; CDM, IV, p. 358-359, nr. 1609; Costin Clit,
op. cit., p. 255, nr. 23.
230 Melchisedec Ștefănescu, Chronica Hușilor și a episcopiei cu aseminea numire, București, 1869 p. 151-152 (a se vedea și ediția anastatică, tipărită cu
binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Huși, Editura
Horeb, 2019); CDM, IV, p. 320, nr. 1427; Costin Clit, op. cit., p. 249-250, nr. 14
(pentru începuturile mănăstirii Brădicești și episcopul Varlam a se vedea Costin
Clit, op. cit., p. 52-69).
231 BAR, Documente istorice, DCXXIII/212.
232 Romică Brunchi, Muntenii de Jos ieri și azi: Studiu monografic, Iași, 2015,
276 p.
233 Tezaurul toponimic al României. Moldova, volumul I, Repertoriul istoric al
unităților administrative-teritoriale 1772-1988, Partea 1 A. Unități simple (Localități și
moșii), coordonator: Dragoș Moldovanu, București, 1991, p. 756.
234 Prof. Gianina-Cristina Chirilă, Eroi și monumente comemorative din
comuna Muntenii de Sus, județul Vaslui, „Coordonate metodico-științifice”, Editată
de Casa Corpului Didactic Vaslui, Anul VII, nr. 1 (7), aprilie 2017, p. 25.
229
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„ascultător de ocolul târgului Vasluiului”235. Satul este întărit și de alți
domni, cum ar fi: Alexandru Coconul la 23 octombrie 1629236, Vasile
Lupu la 12 august 1651237 și 14 aprilie 1652238, Eustratie Dabija la 29
decembrie 1661239; Ștefan Petriceicu împuternicește la 28 ianuarie 1673
pe egumenul mănăstirii Barnovschi și vătămanul de la siliștea
Munteni, ținutul Vaslui, să cheme oameni din orice țară și vecinii
fugiți, pe care să-i scutească timp de 3 ani de lucrul domnesc, dajdie,
galbeni, sulgiu, iliș și alte angherii240.
Nistor Batiște, fiul lui Constantin Batiște, fost mare paharnic,
dăruiește mănăstirii Barnovschi la 3 februarie 1654 satul Munteni cu vad
de moară în Bârlad și locuri de prisacă241, pe care îl avea primit ca dar de
la domnul Ștefan Tomșa la 17 august 1622, a cărui „hin” era242.
Moșia Muntenii de Jos aparținea la 1820243 și 1851 mănăstirii
Barnovschi244, fostă metoh la Sfântul Mormânt245, cunoscută drept
reședința oficială a patriarhilor din Orientul ortodox, aflați în tranzit

235

DRH, A. Moldova, vol. XIX, p. 359-364, nr. 270; respectiv p. 365-366,, nr.

271.
DRH, A. Moldova, vol. XX, p. 166, nr. 169.
CDM, II, p. 424, nr. 2198.
238 Ibidem, p. 429, nr. 2227; Paul Mihailovici, Documente moldovenești găsite la
Constantinopol <1462-1755>, în „Cercetări istorice”, 1932-1933, nr. 3, p. 42-45, nr. 28.
239 CDM, III, p. 169, nr. 737.
240 Ibidem, p. 462, nr. 2212.
241 CDM, III, p. 34, nr. 49.
242 CDM, II, p. p. 38, nr. 112; a se vedea și Romică Brunchi, op. cit., p. 62-67.
243 Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845), IX. Ținutul Vaslui, Partea 1
(1820), volum editat de Mircea Ciubotaru și Lucian-Valeriu Lefter, Introducere
de Mircea Ciubotaru, Iași, 2016, p. 115.
244 Resultatul licitațiunei din 1851 a monastirilor închinate, în Theodor
Codrescu, Uricariul, vol. VI, Iași, 1875, p. 95
245 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităților și monumentelor
medievale din Moldova, p. 436.
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prin Moldova246, iar în 1859 ținea de mănăstirea Sfântul Sava247, în timp
ce „Catagrafia tuturor moșiilor din prințipat i proprietarii lor după
ecstracturile Vistieriei în anul 1839” (manuscrisul nr. 8 ce provine de
la Biblioteca Scheiană și se găsește la Bibilioteca Academiei Române,
nr. 8) o plasează în stăpânirea mănăstirii Bârnova248.
Un schit cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” este
atestat la 1785 în satul Muntenești, comuna Ștefan cel Mare249, „la izvoarele pârâiașelor Muntenești și Fântânele”250, menționat și în catagrafia
rusă din 1809 ca metoc al mănăstirii Frumoasa, având ca nacealnic pe
ieromonahul Macarie, cu origine muntenească251. Construirea bisericuței din lemn este atribuită ieromonahilor Ghenadie și Dorotei în
anul 1788252. Un clopot a fost „prefăcut de ieromonahul Avram la
schitul din Muntenești” în 1787, iar pe clopotul mic este însemnat în

Monumente istorice bisericești din Mitropolia Moldovei și Sucevei, cu o
prefață de Iustin, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei, Iași,
1974, p. 283.
247 Costin Clit, Un tablou ecleziastic inedit privind județele Tutova, Covurlui și
Vaslui din Eparhia Hușilor, p. 820-821.
248 ANIC, Fond Alexandru V. Periețeanu-Buzău, dosar 5/1978, f. 32
(Alexandru V. Perietzeanu-Buzău, Catagrafia moșiilor din Principatul Moldovei și
proprietarii lor, din anul 1839, comunicare ținută la 24 mai 1978)
249 Voica Pușcașu, Actul de ctitorie ca fenomen istoric în Țara Românească și
Moldova până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, București, 2001, p. 373; apud
Ieromonah Marcu-Marian Petcu, Mănăstiri și schituri din Moldova, astăzi dispărute
(sec. XIV-XIX), Carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului PIMEN
Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Biblioteca Națională a României, 2010, p.
202; a se vedea și Paul Zahariuc, Lucian-Valeriu Lefter, Comuna Ștefan cel Mare
(I), File de istorie vasluiană, Iași, 2015, p. 266-267.
250 Prof. dr. Dorinel Ichim, Biserici din lemn din eparhia Hușilor, Județul Vaslui,
Tipărită cu binecuvântarea P.S. Ioachim Vasluianul Episcopul Hușilor, Editată
de Episcopia Hușilor, 2001, p. 281.
251 Constantin N. Tomescu, Biserica din Principatele Române la 1808-1812, p. 92.
252 Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 577; Prof. dr. Dorinel Ichim, op. cit., p. 282.
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grafie chirilică anul 1672253. Satul Muntenești aparținea mănăstirii
Frumoasa și la 1820254.
Prin jalba din 14 mai 1844, adresată departamentului, se atrăgea
atenția asupra proprietarilor de la Buhăești în privința semănăturilor
țiganilor de la Muntenești255. La 4 septembrie 1846 este atestată pricina
dintre „Munteneștii Mon(asti)ri(i) Fâstâcii și Buhăești”256.
Egumeni ai Mănăstirii Sfânta Vineri - Schiță
Gherasim, atestat de un document datat între 11 martie 1654 și
27 februarie 1658257.
Clima/Climas, atestat la 3 aprilie 1660 când împreună cu
soborul mănăstirii vinde soților Vasile șelarul și Măria o dugheană de
„pre Podul Vechiu”258.
Gherasim, atestat la 19 martie 1663259, 9 noiembrie 1663260, 28
martie 1664261, 28 noiembrie 1664262, 9 iunie 1665263, 10 mai 1666264,17
noiembrie 1666 (avea în ascultare și mănăstirea Balica-Galata de Jos)265,
16 mai 1667266.
Parfenie, atestat la 30 septembrie 1667267.

Prof. dr. Dorinel Ichim, op. cit., p. 282.
Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845), IX. Ținutul Vaslui, Partea 1
(1820), p.75.
255 ANI, Manuscrisul 554, f. 3v., nr. 75.
256 Ibidem, f. 20v., nr. 100.
257 Ioan Caproșu, Petronel Zahariuc, Documente Iași, I, p. 455, nr. 394.
258 Ibidem, p. 527-528, nr. 477.
259 BAR, Documente istorice, DCXXIII/77.
260 BAR, Documente istorice, DCXXIII/81.
261 BAR, Documente istorice, DCXXIII/82.
262 BAR, Documente istorice, DCXXIII/86.
263 BAR, Documente istorice, DCXXIII/87.
264 BAR, Documente istorice, DCXXIII/88.
265 BAR, Documente istorice, DCXXIII/90.
266 BAR, Documente istorice, DCXXIII/91.
267 BAR, Documente istorice, DCXXIII/94.
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Gherasim, atestat la 12 iunie 1669268, 2 iulie 1669269, 11 iulie
1669 , 18 octombrie 1671271.
Timoftei, atestat de scrisoarea către Hagichiriachis din Vurla
din 22 februarie 1694272, 25 noiembrie 1694, când împreună cu
ieromonahul Timotei, ia „asupra” lor Mănăstirea Adam din Codrul
Gheanghei, închinată de ctitori la Mănăstirea Sinai273.
Macarie, atestat la 5 februarie 1702 (Makarios)274.
Simeon, atestat la 8 septembrie 1707275, la 16 ianuarie 1708276, 1
mai 1708277.
Neofit, atestat la 4 iulie 1711278, 8 iulie 1712 („egumănul de la
sfănta mănăstiri Sfănta Vineri din Eși”)279, 9 iulie 1712 (egumen „de la
mănăstiré de la Sfânta Vinir(i) și de Balica”)280, 30 iunie 1713 (înaintează o jalbă pentru locul Mănăstirii Balica)281, 4 iulie 1713282, 12 iulie
1713283, 1 septembrie 1714-31 august 1715 (7223)284, 1 martie 1718285, 23
270

Ioan Caproșu, Documente Iași, vol. II (1661-1690), p. 228-230, nr. 259.
Ibidem, p. 242-243, nr. 270.
270 BAR, Documente istorice, DCXXIII/96.
271 Ioan Caproșu, op. cit., p. 341-342, nr. 366.
272 Virgil Cândea, Mărturii românești peste hotare. Mică enciclopedie de creații
românești și de izvoare despre români în colecții din străinătate, I Albania-Grecia,
București, 1991, p. 242, nr. 96.
273 Ioan Caproșu, Documente Iași, vol. III (1691-1725), p. 69, nr. 87.
274 Ibidem, p. 158-160, nr. 190.
275 Ibidem, p. 289-290, nr. 320.
276 BAR, Documente istorice, XII/276.
277 Ioan Caproșu, op. cit., p. 305, nr. 338.
278 BAR, Documente istorice, DCXXIII/135.
279 BAR, Documente istorice, XII/178.
280 BAR, Documente istorice, DCXXIII/137.
281 BAR, Colecția istorice, DCXXIII/138; BAR, Documente istorice,
DCXXIII/139.
282Ioan Caproșu, Documente Iași, vol. III, p. 399-400, nr. 452.
283 Ibidem, p. 400-402, nr. 453.
284 Ibidem, p. 422-423, nr. 478.
285 Ibidem, p. 483, nr. 553.
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octombrie 1719286, 25 iulie 1720287, 5 octombrie 1721288, 15 iunie 1722289;
Neofit cumpără pentru mănăstirea Sfânta Vineri o Evanghelie
românească tipărită la București în 1682; Însemnări de pe manuscrise și
cărți vechi din Țara Moldovei. Un corpus editat de I. Caproșu și E.
Chiaburu, Iași, Casa Editorială Demiurg, 2008, volumul I, p. 295-296
Filaret, 2 august 1731290.
Filaret, 5 mai 1732291; 1 mai 1738 (numit egumen al mănăstirii
Sfinții Arhangheli (Galata de Jos, Balica), când intră sub ascultare și
mănăstirea Sfânta Vineri)292, 20 martie 1740293, 25 aprilie 1740294, 18
februarie 1741 (Natalia călugărița îi dăruiește lui Filaret, „egumenul
de la sfânta mănăstire Sfeti Arhangheli și Sfânta Vineri din Ieși”),
partea de moșie din Tatomirești, ținutul Vaslui295, 1 mai 1741296, 16
octombrie 1741297 10 martie 1742 (egumenul „de la sfânta monastire
Sfetii Arhangheli”)298, 10 iunie 1742299
Neofit, 11 octombrie 1744 („egumenul de Sfânta Vineri”)300.
Simion (Sămion), 7 decembrie 1748 („egum(enul) de la
m(ă)n(ă)st(i)re S(ven)tâi Arhanghel ot Frumoasa”)301, 4 august 1753302,

BAR, Documente istorice, DCXXIII/143.
BAR, Documente istorice, DCXXIII/149.
288 BAR, Documente istorice, DCXXIII/151.
289 Ioan Caproșu, Documente Iași, vol. X, p. 393-394, nr. 32
290 BAR, Documente istorice, DCXXIII/166.
291 Ioan Caproșu, Documente Iași, IV, p. 102-103, nr. 142.
292 Ibidem p. 242-244, nr. 337.
293 BAR, Documente istorice, DCXXIII/178; Ioan Caproșu, Documente, IV, p.
281-283, nr. 385.
294 Ioan Caproșu, Documente Iași, IV, p. 286-287, nr. 389.
295 Ioan Caproșu, Documente Iași, V, p. 8-9, nr. 12.
296 BAR, Documente istorice, DCXXIII/182.
297 Ioan Caproșu, Documente Iași, V, p. 47-48, nr. 73.
298 Ibidem, p. 113-114, nr. 200.
299 Ibidem, p. 144, nr. 262.
300 Ibidem, p. 254-255, nr. 451.
301 Ibidem, p. 354-356, nr. 577.
302 Ibidem, p. 494, nr. 758.
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26 mai 1755 („eguminul de la sfînta mănăstiri Frumoasa i Sfînta
Vineri”).
Paisie, proin mitropolit de Evrip, epitropul mănăstirilor
Frumoasa și Sfânta Vineri, 26 august 1760303.
Dionisie, 13 august 1766304
Ioachim exarh, vechilul mănăstirilor Frumoasa și Sfânta Vineri,
26 august 1760305.
Grigorie, 18 iunie 1777 („egumenu(l) de la Sfânta Vinerea”)306,
28 februarie 1778 („igumenul de Frumoasa”)307.
Chirii, 23 aprilie 1790 („ot mănăstire Frumoasa”)308, până în 12
iunie 1797309.
Melentie, aprilie 1796 („egumenul Sfintii Vineri”)310
Ioachim, numit la 12 iunie 1797 „egumenu la mănăstire Sfănta
Vinere şi Frumoasa de aice din Eşi”311, 16 iunie 1800 („om bun și
milostiv, și era om bătrân ca la 70 de ani, la a doao egumenii a sfinții
sale la Frumoasa i la Sfânta Vineri Mari, fiind aice mai înainte cu 30 de
ani. Apoi cu blagoslovenie Sfinților Părinți Sinai și cu voie lui Dumnezeu s-au orânduit la București, la sfânta mănăstire Mărginenii, mai
pe urmă și la sfânta mănăstire Ecaterina, ce este în orașu Bucureștii,
apoi di acolo au venit al doile aice egumen și eclis(i)arhu peste toate
mănăstirele ce sint sinaite”)312.

BAR, Documente istorice, DCXXIII/203.
Ioan Caproșu, Documente, VI, p. 769-770, E.
305 BAR, Documente istorice, DCXXIII/209.
306 BAR, Documente istorice, DCXXIII/212.
307 Ioan Caproșu, Documente Iași, VII, p. 446, nr. 331.
308 Ioan Caproșu, Documente Iași, vol. X, p. 507, nr. 171.
309 Ibidem, p. 115, nr. 116.
310 Ibidem, p. 34, nr. 27.
311 Ibidem, p. 115, nr. 116.
312 Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei. Un corpus, vol.
III, p. 59
303
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Chiril, exarhul Sfântului Munte Sinai, 3 ianuarie 1849313, 19 mai
1849 .
314

ABSTRACT
The Holy Friday monastery from Iași, an old medieval monastic shrine that has
disappeared today, was founded by Nestor Ureche, the vornic of the Lower Land, stayed
and stands in the attention of researchers. The identification of some unique documents
stored in the Library of the Romanian Academy urged us to the current incursion, which
can provide a small contribution to the past knowledge of the place.
The church dedicated to „Pious Paraschiva (Holy Friday)” was transformed into
a founding monastery and dedicated to the Monastery of the Transfiguration of Christ at
Mount Sinai on December 21, 1610. The connections of the romanian space with Mount
Sinai, a permanence in the XV-XIX centuries, are also edifying at east of the Carpathians
through various donations - ornaments, books, villages, churches and money. The
Sinaites from Moldova also have spiritual connections with those from the Slavic East.
We argue our statement on the help from April 2, 1853 granted by the abbot of the
Frumoasa monastery to the Kiev committee for the restoration of the monastery of St.
Catherine, dedicated to the Holy Mount Sinai.
Our attention is focused on the properties of the Holy Friday monastery in the
current Vaslui county, especially the Puntișeni estate and village, Costești commune, and
the valorization of the edited, but especially unpublished informations, which we
managed to browse, regarding other rural and urban properties. The study, accompanied
by a rich original documentary appendix, is not intended to be an exhaustive one, but a
modest contribution.
Keywords: Holy Friday monastery in Iași, Mount Sinai, abbots, estates,
unpublished documents, missing church.
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BAR, Documente istorice, DCXXIII/262.
BAR, Documente istorice, DCXXIII/263.
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Fig. 1. Piața Sfânta Vineri din Iași

Fig. 2. Mănăstirea Sfânta
Vineri din Iași
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Fig. 3. Piatra de mormânt a lui
Visarion Zaharovici Gabașvili
(Sursa: https: //www.
ziaruldeiasi.ro/ stiri/inca-unmonument-la-iasi-135603.html (accesat la 9 iunie
2020)

Fig. 4. Triodion, 1746 (Muzeul Eparhial din Huși)
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Fig. 5. Triodion, 1769 (Muzeul Eparhial
din Huși)

Fig. 7. Psaltire, 1843,
(Muzeul Eparhial din Huși)

Fig. 6. Mineiul lunii lui noemvrie, 1805
(Muzeul Eparhial din Huși)

Fig. 8. Chiriacodromion, 1801(Muzeul Eparhial din
Huși)
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9. Viețile sfinților luna
februarie, 1813 (Muzeul
Eparhial din Huși)

10. Viețile sfinților, luna iunie, 1813
(Muzeul Eparhial din Huși)

11. Viețile sfinților, luna iulie, 1813
(Muzeul Eparhial din Huși)
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ANEXĂ
DOCUMENTE
1.

1658 (7166) mai 22

† Io Giorgi Gica voevoda, B<o>jï6 m<i>l<o>st<ï6>, G<os>p<o>d<a>r\
Zemli Moldavscoi. Adec(ă) au venit înnaintea noastră și înnaintea
boiarilor noștri mari și mici boiarinul nostru credincios Toma, ce-au
fost vornic mare, și s-au jeluit noao cu mare jalobă pre Boul, ce-au fost
vornic mare, dzicându că au avut 2 sate, Peletucii și Bălteanii, de ocolul
trăgului Vasluiului, care sate au fost dumisale direaptă cumpărătură,
satul Peletuci i-au cumpărat de la egumenul și cu tot săborul de la
svânta mănăstire Sv(â)nta Vineri dirept 250 de galbeni, iar lor le-au
fost miluire sv(i)ntei mănăstiri de la Enachi, ce-au fost postelnic, iar lui
Enachi post(elnic) au fost direaptă cumpărătură de la Chicoș șetrar și
de la giupâneas(a) lui Anghelina, fat(a) lui Calin comis, iar satul
Bălteanii așijdere i-au cumpărat de la Chicoș șitrariul și de la
giupâneas(a) lui Anghelina, fata lui Calin comis, pentru 300 ug(hi),
cum ne-au arătat și zapis scris cu mâna lui Chicoș șetrar și mărturie
făcută denaintea a mulți boiari, carii s-au prilejit atuncea într-acea
tocmală, și direase de la Radul vod(ă) și de întăritur(ă) de la Vas(i)lie
vodă. Iar în domniia lui Ghiorghi Ștefan vodă, Boul vornicul au luoat
acéle sate de la mâna Tomei vornicul și au dzis că au fost luoate de
viclean în dzilel(e) lui Costantin vodă, cându au perit Calin comis.
Deci, domniia mea și cu tot svatul nostru am socotit că nice o moșie a
nemărui în țară nu s-au luoat de viclean, ce de au fost Calin atuncea
viclean au plătit cu capul, iar ocinil(e) au mérsu iarăș la urmă a cui au
fost. Întâiu am luoat sama ocinelor Boului vornicul, cându au tăiat
Ștefan vod(ă) Tomșa pre tată-său Boul vistearnicul nu i-au luoat
satel(e) să le dea altor boiari strein(i), ce iarăș le-au dat feciorilor săi și
altor rude mai aproape. Direpta acéia acel(e) sat(e) Bălteanii și
Peletucii ca-s(ă) fie boiarinului nostru Tomei vornicul direaptă ocină
și cumpărătură, și uric și întăritură, cu tot venitul, iar de să vor ivi
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cânduva niscare direase pre acéle sate ca să nu să creadză, ce să-s(e)
rumpă. I in da s1 ne umi[aet.
+ Sa<a>m g<o>sp<o>d<i>nă cazal.
U @s, l<1>t<o> =zrÌxq <7166/1658> mai cÆv <22>.
Racovi]e Kehan vel log<o>f<e>t.
<Pe verso>: 7166 mai 22 / + Ispisoc de-ntăritură de la Ghica
vod(ă) pentru Bălteani și Peletuci; Băltenii i Peletuț.
Biblioteca
Academiei
Române,
DCXXIII/70, original, difolio, sigiliu.
2.

Documente

istorice,

1658 (7166) iulie 14

† Io Georgi Gica voevoda B<o>jï6 m<i>l<o>stï6, G<os>p<o>dar\
Zemli Moldavscoi. Dat-am cartea domniei mele rugătorilor noștri
egumănului și a tot săborul de la Sv(â)ntaa Vineri ce iaste aicea în târgu
în Iași și pre cine vor trimite să fie taare și puternic cu cartea domnii
mili a ține și a apăra hotarăle unor siliști a sv(i)ntii mănăstiri, anume
Puntéșenii de la ținutul Tutovei și siliștea Bădicénilor ce iaste iarăș
într-acela ținut. Pentru aceia să aibă a le ținé și să le apere să nu intre
nime acolo într-acelé hotară să are sau să cosască, iar cine va fi intrat
acolo de va fi arat și va fi cosit să aibă a le lua de a zécea din tot vinitul.
Iar cui va părea vreo strâmbătaate să vie aicea să stea de față și nime
să nu cutéze a ține sau a opri preste cartea domnii mele.
† Saam g<o>sp<o>din\ vel1l.
U @s, v<ă> l<1>to =zrÌxq <7166> m<1sé>]aa iul<ye> dÆy <14>.
Io Georgi Gica voevoda.
<Pe verso>: Două rezumate în limba greacă.
Biblioteca Academiei Române, DCXXIII / 71, original.
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3.

1662 (7170) mai 18.

Suret de pe ispisoc sârbesc de la Eustrati Dabija v(oie)vod din
let 7170 <1662> mai 18
Precum au venit înnainte(a) noastră și înnainte(a) tuturor
bo(i)erilor noștri ai Moldaviei, a mari și mici, bo(i)eriul nostru Toma
biv vel vameș și giupâniasa lui Varvara, și au arătat înnainte(a) sfatului
nostru niști dresuri de la mulți oameni buni și slugi domnești, anume
Vrănceanul din Pântișăni, și Istrati diiaconul ot tam, și Ionașco Bilțul,
și Tudosă din Micodani, și Arion, și frati-său Loghin, și Gheorghiți din
Lujchi, feciorul Stoicăi, și Apostolachi, și Costandin, feciorii lui Roman
din Micodani, și Marco sân Pălilungă din Docolina, și Ștefan Rango, și
Pintelăiu, și Ion Stancul, și alți oamini mulți buni; Așa scriind și
mărturisând precum au venit înnainte(a) lor Vasăle Păslariul, și fratisău Ștefan, și sora lor Antimiia, ficiorii lui Spiridon, și Dumitru, și sora
lui Onaca din Șărbăcani, de nime săliți, nici asupriți, și au vândut a lor
ocină și moșii giumătate de bătrân din satul Micodanii, partea din sus
cu pământuri, și cu loc de moară, și de fânață, și din vatra satului, și
din tot hotaru(l), cu tot venitul, aceia au vândut-o bo(i)eriului nostru
de mai sus scris, Toma vamiș, și giupânesăi sale Varvarii, și feciorului
lor Panaioti, drept 15 galbini bani de argint.
Și iarăș au adus un zapis de mărturie de la mulți oamini buni,
precum au venit înnainte(a) lor Antoniia, fimeia lui Evărașco din
Costești, și cu ficiorii săi, anumi Gligori și Petre, și fata ei Tudora,
iarăș(i) de a lor bună vo(i)e, și au vândut a lor driaptă ocină și moșiie
și cumpărătură, care ocină au fost lor cumpărătură de la ficiorii
Românesăi, parte(a) lui Oașu din Micodani, aceia au vândut-o iarăș
dum(nealui) Tomii vameș și giupânesăi sale drept 15 galbini de argint,
din vatra satului, și din câmpu, și din tot venitul, și cu loc de prisacă,
și cu zâmnec și loc de moară.
Așăjderea au adus și alt zapis iarăș de mărturie de la mulți
oameni buni, așa scriind și mărturisind și întru acel zapis, precum au
venit Arsănii, și Hilina, ficiorii Bilțului, nepoți și rudenii lui Micodan,
iarăș de a lor bună voi(e), și au vândut a lor driaptă ocină și moșiie,
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toată parte(a) lor ci să va alegi dintr-un bătrân din satul Micodanii, din
vatra satului, și din câmpu, și din tot venitul, aceia au vândut iarăș
Tomii vameș, și giupânesăi sale Varvarii, drept 15 galbini bani de
argint.
Pentru aceia și domnie me dacă am văzut acele adivărate
zapisă, am crezut și de la noi am dat și am întărit bo(i)eriului nostru
Tomii biv vel vameș, și giupânesăi sale Varvarii, pi toate aceli părți de
ocină din satul Micodanii, ca să fie lor driaptă ocină și moșii și uric și
întăritură, nerușuit nici odată în veci. Și altul să nu să amestici. 1777
maiu 20.
S-au tălmăcit de Gheorghie Evloghi.
Copia aceasta poslăduindu-să din cuvânt și fiind întocmai cu
originalu(l), s-au încredințat.
1827 săpt(em)v(rie) 18
<ss> V. Balș vel log(o)f(ă)t
De mini s-au posleduit și este întocmai.
<ss> Iancul cam(inar).
ANI, Colecția Documente, 248/18, copie din 18 septembrie 1827
de pe suretul din 20 mai 1777.
4.

1662 (7170) mai 20, Iași.

† Io Evstratye Dabij voevoda, B<o>jï6 m<i>l<o>stï6,
G<os>p<o>dar\ Zemli Moldavscoi. Adec(ă) s-au pârât de faț(ă) înnaintea
domniei méle și a tot sfatul domniei méle rugătorii noștri egumenul și
tot săborul de la sf(â)nta m(ă)n(ă)stire Sv(â)ntaa Vineri din trăg din Iași
cu ctitorul lor cu Vasilașco Ureache, ficiorul lui Gligorie Ureache,
pentru saat pentru Ciurliți, ce sântu pre Prut în țânutul Iașilor,
dzicându egumenul de la Sv(â)nta Vineri cum acesta sat Ciurliții pre
Prut iaste sventei mănăstiri dreptu de daanie cu trei alte sate de pre
Prut de ctitorul lor de Nestor Ureache cel bătrân, și ne-au arătat și
drease de daanie pre acelé sate și de pâră și de întărituri de la Stefan
vodă Tomșea, și de la Radul vodă, și de la Alexandru vodă, și de la
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Gașpar vodă, și de la toți domnii încoace tot au țânut ei acélé sate. Iar
Vasilașco Ureache așea au răspunsu cum acela sat Ciurliții nu l-au dat
moșu-său Ureache mănăstirei, ce-au dat numai Procealnicii pre Jijiia,
și Verdeșanii, și Bălteanii, iar domniia mea am cercat toate dreasele
călugărilor de să va afla și Ciurliții cu acéle trei sate, ce scriem mai sus,
de ctitorul lor Ureache cel bătrân datu, sv(i)ntei m(ă)n(ă)stir(i) să fie
dat. Pentr-acéia aflat-am în toate dreasele călugărilor patru sate daanie
de Ureache cel bătrân, ce-au făcut m(ă)năstirea, anum(e) satul
Procealnicii, și Bălteanii, și Ciurliții, și Verdeșanii. Pentr-acéia Vas(i)lie
Ureache au rămas din toată légea țărăi ca să n-aibă treabă cu satul
Ciurliții, iar egumenul de la Sv(â)nta Vineri s-au îndreptat dinnaintea
divanului domniei méli. Pentr-acéia ca să aibă a-ș(i) ține ei satul
Ciurliții pre Prut cu tot venitul, ce iaste în țânutul Iașilor, și ca să fie lor
dreaptă ocină și moșie și de la domniia mea, și această pâră să nu-s(e)
mai pârască în véci.
† Saam g<o>sp<o>d<i>n\ vel1l.
U @s, l<1>to =zrÌo <7170> mai cÆ <20>.
Racovi] vel log<o>f<e>t uk<i>.
<Pe verso-ul filei a doua>: Trei rezumate în limba greacă.
Biblioteca
Academiei
Române,
Documente
DCXXIII/75, original, difolio, sigiliu domnesc rotund.
5.

istorice,

1663 (7171) februarie 4.

† Io Evstratye Dabija voevoda, B<o>jï6 m<i>l<o>stï6,
G<os>p<o>d<a>r\ Zemli Moldavscoi. Dat-am cartea domniei meale
rugătorilor noștri egumenului și a tot săborul de la sv(â)nta
m(ă)n(ă)stire de la Svata Veneri din trăg din Iași, spré acéia ca să fie ei
tari și putearnici cu cartea domniei meali a opri și a ține satul
Bădiceanii la țânutul Tutovii cu tot vinitul, care sat ne-au arătat
ispisoace de daanie sventei mănăstiri de răpăousatul Enachie
postealnicul. Care sat l-au lăsat cu limbă de moarte el sventei mănăstiri
ce scrie mai sus, acela sat ca să fie pre mâna călugărilor cu tot venitul,
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altu nime să nu să ameastece. Iară să va avea cineva nescai drease pre
acel sat să-ș(i) aducă dreasele să stea de fați cu călugării înnaintea
domniei meale, iar altul nime să nu cuteadză a ținé sau a opri. Pr1d sin
listu na[emu.
† Saam g<o>sp<o>d<i>n\ cazal.
U @s, l<1>t<o> =zrÌoa <7171/1663> fev<ruarye> dÆ <4>.
† Apostol Tecuke<a>n.
<Pe verso-ul filei a doua>: =zrÌoa <7171/1663> fev<ruarye> dÆ <4>.
Bădicenii, la țin(u)t(ul) Tutovi(i); Două rezumate în limba greacă.
Biblioteca
Academiei
Române,
DCXXIII/76, original, difolio, sigiliu rotund.
6.

Documente

istorice,

1663 (7171) martie 19.

† Io Evtratye Dabiji voevoda, B<o>jï6 m<i>l<o>stï6,
G<os>p<o>d<a>r\ Zemli Moldavscoi. Adecă au venit înnaintea noastră și
înnaintea tuturor boiarilor noștri rugătorii noștri egumenul Gherasim
și cu tot săborul de la svânta mănăstire de la Sv(â)nta Vineri de aici de
trăg de Iași și s-au pârât de faț(ă) cu Ștefan Verga de Cârligătură, și
Vas(i)lie, și Toader, și Andronic și toți răzéșii lor Sauleștii, pentru o
bucată de loc din hotarul Procealnicilor ce s-au chemat Cozmeștii, a
cincea parte ce iaste lângă hotarul Procealnicilor din gios, dzicându
rugătorii noștri carii mai sus scriem cum acea bucată de loc iaste
dreaptă ocină a svintii mănăstiri cumpărătură de titorul lor de Nistor
Ureache vornicul de la Grigore Saula, drept optdzăci de taleri bătuți,
și ne-au arătat călugării și zapis de cumpărătură de la boiarii cei mari,
și ispisoace de întărituri de la Radul vodă, și de la Ștefan vodă Tomșea,
și de la Barnovschi vodă, și de la Alixandru vod(ă), și de la toți domnii,
scriindu în seamne pre unde au hotărât Cehan, ce-au fost vornic, și pre
unde au hotărât mai de mult Bucium, ce au fost vornic, și cu Golăe, ceau fost logofet, și cu Murgu, ce-au fost vornic, și cu Vas(i)lie Roșca, ceau fost vornic, și au pus seamne stâlpi. Iar Verga și cu semențiile lui,
nepoții Sauliștilor, au dzis cum nu știu ei necăiuri să fii Cozmeștii, ce
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acea bucată de loc iaste din hotarul satului lor a Oișănilor. Deci,
domniia mea am dat călugărilor să-și ție acea bucată de loc pre seamne
din drease ce le spun, iar ce va mai rămâné să ție acești oameni ce mai
sus scrie, și am dat învățătură boiarinului nostru credincios și cinstit
Racoviță Cehan logofetul cel mari ca să trimiță să m(e)argă acolo sluga
noastră Apostol uricariul la sat la Procealnici și să strângă oameni buni
megiiași și din sus și din gios de pri Prut și de pri Jijiia, să socotească
înpreună cu acei oameni buni foarte cu dreptul, nemărui să nu
fățărească, să hotărască și să pu(i)e seamne pre acéia urmă pre unde
au hotărât acei boiari ce mai sus scriem, și de vor hi mutat nescai
seamne, să le pu(i)e iară la loc, iar carele or fi stându să le las(e) pre loc
pre unde le spun dreasele și să fac(ă) și mărturie precum va afla cu acei
oameni buni mai cu dreptul. Toe pi[em.
† Sa<a>m g<o>sp<o>d<i>n\ cazal.
* @s, l<1>t<o> =zrÌoa <7171/1663> mart<ye> øÆy <19> d<0>n<i>.
Racovi] vel log<o>f<e>t uki.
<Pe verso-ul filei a doua>: O bucată de loc din hotarul
procelnicilor a cince(a) parte din Cozmești; Un rezumat în limba
greacă. No. 13 26.
Biblioteca
Academiei
Române,
DCXXIII/77, original, difolio, sigiliu rotund.
7.

Documente

istorice,

1663 (7171) aprilie 5.

† Io Estratye Dabiji voevoda, B<o>jï6 m<i>l<o>stï6,
G<os>p<o>d<a>r\ Zemli Moldavscoi. Dat-am cartea domniei meale slugei
noastre lui Apostol uricariul ca să fie tare și putearnic cu cartea
domniei domniei meali a mearge la sat la Procealnici, ce iaste pre Jijiia,
și la seliște la Cozmești, ce iaste lângă Procealnici din gios, care sat și
seliște iaste a sventii mănăstiri Sventei Vineri de aici din Iași; Și daca
va mearge acolo să strângă oamini buni megiași de prinpregiur și să
pu(i)e stlăpi și seamne să aléeagă hotarul Cozmeștilor de cătră Oișeani,
pre unde spun dreasele călugărilor ce ne-au arătat în seamne pre unde
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au hotărât și au stlăpit mai denainte vreame Bucium și Murgu vornicii,
și cu Golăe logofetul și Ionașco Cehan și Alexa și Vas(i)lie Roșca
vornicii de poartă. Pre acéia urmă și seamne pre unde le spun dreasele,
pre acolo să înble și sluga noastră Apostol uricariul, carele mai sus
scriem să hotărască și să stlăp(e)ască, și să pu(i)e seamne prin
pregiurul satului Procealnicilor și a seliștei Cozmeștilor, pre unde nu
vor hi seamne să pu(i)e pietri și să fac(ă) și o mărturie în seamne de la
acei oameni buni să le facem și dreas.
† Sa<a>m g<o>sp<o>d<i>n\ cazal.
* @s, l<1>t<o> =zrÌoa <7171/1663> ap<rilye> eÆ <5>.
Racovi] vel log<o>f<e>t uki.
<Pe verso-ul filei a doua>: Procelnicii; Un rezumat în limba
greacă.
BAR, Documente istorice, DCXXIII/78, original, difolio, sigiliu
rotund.
8.

1663 (7172) noiembrie 9, Iași.

+ Toma Catacozino vel dvurnic Dolnăi Zemli! Adecă s-au pârât
de faț(ă) aici înnaintia noastră Bejan Barza, și Vas(i)lie Șoipul, și
Bosoiu, și Pătrașco, și alți răzeași ai lor cu părintele Gherasim
egumănul și tot săborul de la s(fân)taa mănăstire de la S(fân)taa Viniri,
pentru un saat, anume Puntișeani, ce-s la țânutul Tutovei, dzâcându
Bejan Barza, și Vas(i)lie Șoipul, și Bosoiu, și Pătrașco, și alți răzeași ai
lor, cum l-au țânut călugării de la S(fân)ta Viniri cu înprisurăciune și
au fost vândut acel saat Tomei ce-au fost vameș, de Clim egumenul
făr(ă) de cale și făr(ă) de isprav(ă), iar părintele egumenul Gherasim și
cu tot săborul de la s(fân)ta mănăstire de la Svânta Viniri au dat samă
cum au fost cumpărătură răpousatului postelnicului Enachie și dat
s(fin)tii mănăstiri la S(fân)ta Viniri, precum ne-au arătat și uric făcut
de întăritură de la Radul vodă, scriindu într-acel uric cum au fost
cumpărat Enachie postelnicul acel saat Puntișeanii de la moșii și
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părinții acestor oameni carii sântu scriș(i) mai sus, anume Simion,
ficiorul lui Necoar Barzii, și di la Costin, și di la Toma, și di la Dumitru,
ficiorul lui Ionașco Barzii, și di la Sârbul, ficiorul lui Ghiorghie, nepot
lui Nistor, și de la Necoar, ficiorul Petrii, și Toader, ficiorul lui Hilip
Pații, toți nepoți și strănăpoț(i) lui Trif și a Tomei. Aceștea toț(i) au
vândut acel sat carili mai sus iaste scris, satul Puntișeanii, lui Enachie
postelnicul diriptu o sută di galbeni di aur, numai ce-au rămas
nevândut din tot satul dintr-un bătrân, partea lui Costantin și a lui
Nistor ce s-au ales partea lor optu pământuri, iar alti părți s-au vândut
toate. Pentr-acesta lucru am socotit și noi pri(n) giudeț direptu și
precum scrie uricul de la Radul vod(ă) și am dat rămaș pre acești
oamini carii scriem mai sus, anumi Bejan Barza, și Vas(i)lie Șoipul, și
Bosoiu, și Pătrașco, și alți răzeași ai lor, cum să nu mai aibă ei treabă
cu aceale părți de ocină, cari le sântu vândute făr(ă) de numai cu aceale
8 pământuri carile au rămas nevândute, și să aibă a întoarce părintele
egumănul Ghirasim cu tot săborul toț(i) banii Tomei vameșului pentru
cât au fost vândut egumănul Clim făr(ă) de isprav(ă) acea moșie a
s(fin)tii mănăstiri, după acéia să aibă a-ș(i) ținé călugării moșiia sventii
mănăstiri de la S(fân)taa Viniri neclătit în veaci cu tot vinitul și deaceasta pâră să nu să mai pârască nici odănăoar(ă). I nac ni budet.
U @s, v<ă> l<1to> =zrÌov <7172/1663> noi<em>v<rye> øÆ <9>.

<Pe verso-ul filei a doua>: Două rezumate în limba greacă.
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Biblioteca
Academiei
Române,
DCXXIII/81, original, difolio, sigiliu mic.
9.

Documente

istorice,

1664 (7172) martie 28, Iași.

† Io Evstratye Dabij<a> voevoda, B<o>jy6 m<i>l<o>sty6,
g<os>p<o>d<a>r\ Zem<li> Moldavscoi. Cum au venit înnaintea noastră și
înnaintea a toți boiarii noștri rugătoriul nostru Gherasim, egumenul și
cu tot săborul de la sv(â)nta m(ă)n(ă)stire Sventa Vineri și cu toți
răzeașii din Punteșeani și au pârât pe Toma ce-a fost vameș pentru sat
pentru Punteșeani, însă cât au cumpărat Toma de la Clim egumenul
de la Sv(â)nta Vineri, dzicân(d) egumenul și cu răzeașii cum nu-l
iubéscu ei să ție acolo în sat și s-au pârât și la credincios și cinstit
boiarinul nostru Toma vornicul cel mare și l-au scos ș-atuncea din sat
ca să-i întoarcă egumenul banii cât au dat Toma lui Clim egumenul și
să-l scoaț(ă) din sat precum ne-au arătat și carte într-acesta chip cu
voia Tomii vamișul să-i întoarcă banii. Pentru acéia domniia mea
înpreună cu tot svatul nostru așea ne-(a)m giudecat numai să-l scoață
din sat din Punteșeani pre Toma Babaleariu și să-i întoarcă egumenul
banii câți au dat lui Clim egumenul, și ca să aibu a scoate din sat
egumenul cu acești răzeași, să scoaț(ă) și pre Toma și pre vânzători, ceau vândut m(ă)n(ă)stirei, precum spun uricele ceale bătrâne. Și pre
Vrăncean să-l scoaț(ă) și pre toț(i) frații lui și alții toț(i) cine să va afla
vânduți, și să nu mai aibă acolo în sat nici la ț(a)rină, nici la vii, nici la
nici un venit, nic la prisăci, nici o treabă, nici ei, nici semințiia lor, nici
dănăoar(ă) în veaci. Pentr-acéia nime să nu cuteadză a sări preste
aceasta carté c(ă) apoi va hi de mare rușine.
† Saam g<o>sp<o>d<i>n\ vel1l.
U @s, l<1to> =zrÌov <7172/1664> mart<ye> cÆi <28>.
† Apostol uri<icar> <pisal>.
<Pe verso>: Rezumat în limba greacă.
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Biblioteca
Academiei
Române,
DCXXIII/82, original, pecete rotundă.
10.

Documente

istorice,

1664 (7173) septembrie 20, Iași.

† Io Evstratye Dabij<a> voevoda, B<o>jy6 m<i>losty6,
g<os>p<o>d<a>r\ Zem<li> Moldavscoi. Facem știre cu cartia domniei meale
precum au vinit la svatul domniei meal(e) rugătorii noștri
egumumănul1 și cu tot săborul de la s(fân)taa mănăstire de la S(fân)taa
Viniri și cu mari jalob(ă) s-au jiluit precum au ei un saat cumpărat de
postelnicul Enachii, anumi Puntișeanii, ce-s la țânutul Tutovei, și acela
saat este daanii s(fin)tii mănăstiri S(f)intii Viniri, și dintr-acela saat
toate părțili altor răzeași sântu vândute, numai 8 pământuri nu sântu
vândute, precum scrie și la uricul Radului vod(ă). Pentru acesta lucru
svatul domnii meal(e) încă au socotit pre giudeț direptu vădzându
jiluindu-să egumănul și tot săborul carii sântu scriș(i) mai sus și am
ales om domnescu pre Apostol uricariul și l-am trimis acolo la sat la
Puntișeani și să strângă oamini buni și bătrâni, slugi domnești i
megiiaș(i) din pri(n)giur și să socotească cu acii oamini foarte pre
driptate să le hotărască tot locul și hotarul satului Puntișeanilor pri
toate părțili cât au cumpărat postelnicul Enachie părțile carile scrii și
în uricul Radului vod(ă), și deacă le vor hotărî să le pui sămni stâlpi di
piiatră și să le facă și scrisori precum vor afla mai cu diriptul să le fii
de mărturie. De-aceasta facem știri. I nac ni budet.
U @s, v<ă> l<1to> =zrÌog <7173/1664> sept<emv<rye> cÆ <20>.
+ G<os>p<o>dină rik.
Așijdirea să ia de-a dzeacea din vii și și din pâne și din stup(i)
și din grădini2.
+ Tiron <pisal>.
<Pe verso-ul filei a doua>: Rezumat în limba greacă.
BAR, Documente istorice, DCXXIII/84, original, difolio, pecete
ovală.

120

_________________________
1 Conform textului.
2 Altă cerneală.
11.

1664 (7173) octombrie 1, Iași.

† Io Istratye Dabij<a> voevoda, B<o>jy6 m<i>losty6,
g<os>p<o>d<a>r\ Zemli Moldavscoi. Dat-am cartea domniei meale a
credincios și cinstit boiarinul nostru dumnealui Racoviț(ă) Cehan
marelui logofăt, și pre cine va tremite să fie tare și putearnic cu cartea
domniei meale a lua de-a dzeacea din toate viile ce sântu pre locul
satului Punteșeani, loc ce iaste a Sventei Vineri din drum la deal,
alăturea cu viile Costeștilor pre unde au hotărât mai (î)n(ain)te
Dumitru Jociu uricar înpreună cu Isac căpi(tan), și Vrăncean, și acmu
au hotărât sluga noastră Apostul uricar cu mulți oameni buni.
Așijdirea și hălășteaele ce sânt pre vatra satului pre locul
călugărescu să le scură, să le tae și să le vâneadză, să ia iar a dzăcea
călugării de l(a) Sv(â)nta Vineri, și să strice și casăli lui Vrăncean, și a
Popei, și a fratelui lui Vrăncean, Răgil(ă), și ai Gavriloae, căci să află
moșii lor vândut(ă) lui Enachi post(elnicul), careli au dat acesta sat
mănăstirii ce mai sus scriem din uricul de la Radul vod(ă), numai optu
pământur(i) nu sânt vândute dintr-un bătrân a lui Costantin și a lui
Nistor.
Așijdirea să ia boi hatalmu (…)1 de la Toader Burchi, și de la
Nechifor Păpărel, și de l(a) Focșoae, de la alții ce-au vândut întâi lui
Enachi post(elnic) și apoi al doile rându lui Vrăncean, și de-acmu
înainte să nu mai aibă ei treabă cu Puntișeanii, nici cu hălășteaele,
făr(ă) de acealia 8 pământuri ce le scriem mai sus. Și altul nime să nu
cuteadză a ținea sau a opri, pr1d sem listu na[im.
+ Sam g<o>sp<o>d<i>nă vel1l.
U @s, l<1to> =zrÌog <7173/1664> oc<tomvrye> aÆ <1>.
Racovi] Kehan vel log<o>f<e>t.
+ Apostol uri<icar> <pisal>.
<Pe verso-ul filei a doua>: Rezumat în limba greacă.
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Biblioteca
Academiei
Române,
DCXXIII/85, original, difolio, sigiliu oval.
_________________________
1 Spațiu gol.
12.

Documente

istorice,

1664 (7173) noiembrie 28, Iași.

+ Se ubo m|, Racovi] Kehan velicyi log<o>f<e>t i Toma
Catacozino vel dvornic Doln1i Zemli i Duca vel vist1rnic. Scriem
și dăm știre cu această carte a noastră cum s-au pârât de faț(ă)
înnaintea noastră egumenul Gherasim și tot săborul din sv(â)nta
m(ă)nastire Sv(â)nta Vineri de aicea din trăg din Iaș(i) cu Vrăncean
căpitanul, și cu Ioniță Răgilă, fratele său, și alți frați a lor și răzeașii lor,
Bejan Barza, și Popa și cu alți cu toți răzeașii lor din sat din Punteșeani,
pentru acelaș(i) sat Punteșeanii, ce iaste în țânutul Tutovei, dzicându
egumenul și cu tot săborul de la Sv(â)nta Vineri cum acel saat iaste
dreaptă danie sventei m(ă)n(ă)stiri cu limbă de moarte de Enachie
post(elnicul) satul întreg Punteșeanii, precum ne-au arătat călugării și
uric de la Radul vod(ă), scriindu satul tot Punteșeanii cumpărătură lui
Enachi post(elnicul), numai optu pământuri scrie nevândute din tot
satul, iar necercetându călugării la acel saat l-au cuprinsu Vrăncean
cu frații lui și cu răzeașii lor și au țânut ei satul întreg, și fiindu moșii
lor vânduți și scriși pre nume în uric, numai au fost țiindu ei făr(ă)
isprav(ă) satul Punteșeanii necercetându nime acesta saat, iară
Vrăncean și cu frații lui și cu toți răzeașii lui așea au răspunsu cum
moșii lor nu sântu vânduți lui Enachie post(elnicul), ce au și ei acolea
în sat părți. Deci am tremis și pre sluga măriei sali lui vod(ă) Apostol
uricar acolo de-au strânsu oameni buni și i-au întrebat cum știu de
rândul acestui saat; oameni(i) buni încă într-acesta chip au mărturisit
cum moșii lor sântu vânduți precum ne-au adus și mărturie de la
oameni buni, cum satul Punteșeanii iaste vândut tot făr(ă) 8
pământuri. Așijderea și viile
s-au aflat că sântu pre locul
m(ă)n(ă)stirei și hălășteele. Pentru acéia noi așea i-am giudecat cu
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giudeț dreptu de vreame ce scrie în uric satul întreg făr(ă) 8 pământuri
și cumpărătură lui Enachie post(elnic) de la moșii acestor oameni, atâta
să ție călugării cât le spune uricul, iară Vrăncean de i să va vini cu frații
lui aceale 8 pământuri, ceva de-acolo va lua și el parte, iar precât au
țânut să numai ție, căci c-au fostu țiin(ut) cu mari înpresurătură. Pentracéia de acmu înnainte ca să fie tot satul Punteșeanii cu hălășteae și cu
vii de a dzăcia a sventei m(ă)n(ă)stiri Sv(â)nta Vineri dreaptă ocină și
danie cu tot vinitul neclătit în veaci, și am dat voe călugărilor să aibă a
le strica și casăle din sat, căci s-au aflat ședzând pre locul călugărescu,
însă din viile ce-au hotărât Isac căpitan și mai pre urmă Apostol uricar
cu mulți oameni buni, din toate să ia de-a dzăcia călugării. Aceasta
scriem, și aceasta pâră să nu-s(e) mai pârască în veaci.
U @s, l<1>t<o> =zrÌog <7173/1664> noe<m>v<rye> cÆi <28>.
Racovi] Kehan vel log<o>f<e>t.
Az, Toma vor<nic>, iscal.
(…).
<Pe verso-ul filei a doua>: Rezumat în limba greacă.
Biblioteca
Academiei
DCXXIII/86, original, difolio.
13.

Române,

Documente

istorice,

1665 (7173) iunie 9, Iași.

+ Adecă noi, Pătrașco și cumnatul mieu Costantin, ficiorii Savei,
nepoții lui Costantin, și verii noștri, Ion și Necula, ficiorii lui Nistor,
scriem și mărturisim cu cestu adivărat zapis al nostru, cum noi de nime
siliț(i), nici asupriți, ce de a noastră bună voe, am vândut a noastră
direaptă ocină și moșie, optu pământuri, din saat din Puntișeani, ce-s
la ținutul Tutovei, care pământuri au fost nevândute de bătrânii noștri
de Costantin și de Nistor, și cu vatră de saat din Puntișeani, și din
câmpu, și din țarină, și cu locuri de fânaț, și cu vii, șu1 pomeți, și cu
hălăștiu, și cu tot vinitul, acéia noi am vândut egumenului Gherasim,
ce iaste la s(fân)ta mănăstire unde să cheamă hramul Sventii Viniri,
aici în trăg în Iaș(i), direptu patrudzeci de lei bătuți, toț(i) bani gata, și
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părintele egumenul Gherasim ne-au făcut plata deplin la mâna noastră
aciia bani carii mai sus sântu scriș(i). Și aceasta tocmal(ă) și zapisul
acesta noi l-am făcut dinaintia dumisali lui Pătrașco al triilia log(o)făt,
și au fost și vornici de poartă, anume Toader Veatreș, și Chirila Gărnea,
și Ursul, și Enachie, și Frăncul, și Vrăncean căpitanul, și mulți oameni
buni. Și pentru mai mare credință, noi toț(i) am iscălit și am pus peceți
ca să fie sventei mănăstiri direaptă ocină și moșie cu tot vinitul
neclătită în veaci, și să aibă a-ș(i) face și direase domnești egumenul
Gherasim pre acest adivărat zapis al nostru, și altul nimi dintru ruda
noastră să nu aibă a strica aceasta tocmală a noastră. Și eu Miron
diiacul am scris ca să să știe.
U @s, v<ă> l<1to> =zrÌog <7173/1665> iuni<e> øÆ <9>.
+ Chirila.
+ Pătrașco.
+ Costantin.
+ Ion.
+ Enachie vornic.
+ Necula.
Și noi Pătra[co treti log<o>f<e>t, iscal, m-am prilejit la această
tocmal(ă).
Eu Roșca dvornic încă m-am tâmplat la ceastă tocmal(ă).
<Pe verso-ul filei a doua>: Rezumat în limba greacă.
Biblioteca
Academiei
Române,
Documente
DCXXIII/87, original, difolio, cinci amprente sigilare.
_________________________
1 și.
14.

istorice,

<1665> septembrie 23, Iași.

+ Neculai Buhuș vel log(o)f(e)t i Toma Catacozono vel dvornic
i Neculai Racoviț(ă) hătman. Dat-am cartea noastră cestui aprodu ca
să fie volnic cu cartea noastră a lua rămășița care călugării de la
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mănăstiri de la S(f)inta Vineri, cine să hrănescu pe pre locul mănăstirii
să aibă a lua a dzécea din pâine, și din vii, și de an și de estămpu, și cu
mai de sârgu să strângă pâinea și vinul pre sama mănăstirii. Și nim(e)
să nu cuteadzi a ținé sau a opri preste cartea noastră. I nac ne budit.
Anum(e) la Pănteșeani.
U @s, sept<emvrye> cÆg <23>.
Vel log<o>f<e>t.
Az Toma vorn<i>c, iscal.
Necolai Racovi]<ă> hetman.
Iară cui va păre(a) cu strâ(m)bul să vie de față să și întrebe
înnaintea no(a)stră.
<Pe verso-ul filei a doua>: Rezumat în limba greacă.
Biblioteca
Academiei
Române,
DCXXIII/117, original, amprentă sigilară.

15.

Documente

istorice,

<1665> septembrie 25, Iași.

+ Nicolai Buhuș vel log(o)f(e)t, i Toma vel vornic, i Nicolai
Răcoviț(ă) hatman. Scriem cartea noastră la Todosie vor(ni)cul pisti
ap(rozi). Dămu-ți știre că ni s-au jăluit egumănul de S(f)ânta Vineri pre
Vrăncean, dzicând că-i iaste casa pre locul mănăstirii la sat la
Punteșeani, și nu va să-ș(i) mute casa de pre locul mănăstirei. Pentraceia dac(ă) vei vedea cartea noastră, iar tu să mergi acolo să strângi
oameni buni și să socotești de-i va fi casa pre locul mănăstirei să-i pui
dzi numai să-și mute casa de pre locul mănăstirii, iar de n-a vrea să o
mute să o răsăpască. Așijderili și pentru pâni, cine or fi arat sau or(i) fi
cosit pre locul mănăstirii să aibă a le lua toturor de a dzăcea din toate
de pre locul mănăstirei, și nime să (nu)1 cuteadze a ține sau a opri peste
cartea noastră, și precum vei1 afla mai cu direptul să faci și o mărturie.
Toe pi[em.
U @s, sept<emvrye> cÆe <25>.
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Az, Necolai Buhu[ vel log<o>f<e>t, iscal.
Az, Toma vorn<ic>, iscal.
Necolai Racovi]<ă> hetman.
<Pe verso-ul filei a doua>: Rezumate în limba greacă.
Biblioteca
Academiei
Române,
DCXXIII/118, original.
_________________________
1 rupt.
16.

Documente

istorice,

<1665> noiembrie, Iași.

Neculaiu Buhuș vel log(o)f(e)t, i Toma Catacozono vel dvornic,
i Neculaiu Racoviț(ă) hatmanul. Adecă au viniit de s-au pârât de faț(ă)
înnaintea noastră egumănul de la S(fâ)ntaa Vineri cu Vrăncean și cu
fraate-său cu Ion Răzilă, și cu alții răzeași a lor, dzicându egumănul
cum au o moșie la sat la Punteșeani în ținutul Tutovei, care moșie iaste
sv(i)ntei mănăstiri danie de la Enachi postelnicul. Acmu Vrăncean și
răzeașii săi s-au sculat de au intrat pre moșiia mănăstirei de au arat și
să fac moșineani și de a dzeacea nu vor să dea călugărilor, și au sărit
preste cărțile domnești și ale noastre precum ne-au arătat egumănul și
direase de danie de la Enachi postelnicul pre acéia moșie. Și sau și mai
pârât aceasta pâră la Ghica vodă, și la Ștefan vodă, să Dabij(a) vodă, și
au trimis acolo de au cercat și au aflat cum părțili lor de moșie, a lui
Vrăncean și a fraaților săi sintu vândute de moșii lor lui Enachie
postelnicul, cum ne-au arătat egumănul și direase pre acea moșie de
danie și de pâră, cum s-au pârât de atâtea ori, și tot au rămas călugării
pre Vrăncean și pre răzeașii săi, căci s-au aflaat părțili lor vândute de
moșii lor. Deci, și noi deaca am vădzut direaseli călugărilor cum s-au
pârât de atâtea ori cu călugării și tot i-au rămas, căce s-au aflaat părțili
lor vândute, am aflat că înblă Vrăncean și cu răzeașii săi, niște oameni
fără de ispravă. Deci, i-am dat rămaș(i) să nu mai (aibă) treabă la
moșie, iară călugării să-și ție moșiia cu tot vinitul și să le ia de-a dzăcea.
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Și le-am făcut și această carte de la noi să nu-s(e) mai pârască. De
aceasta scriem.
U @s, noe<m>v<rye>.
Az Toma vornic, iscal.
Necolai Racovi]<ă> hetman, iscal.
<Pe verso-ul filei a doua>: Rezumate în limba greacă.
BAR, Documente istorice, DCXXIII/119, original, difolio.
17.

1666 (7174) mai 10, Iași.

+ Adecă eu, Vrăncean căpitanul, scriu și mărturisescu cu acest
zapis al mieu cum am avut pâră înnaintea mării saali Ducăi vod(ă) cu
Gherasim, egumenul de la Vinerea Mare din târgu din Iași pentru
hăleșteu și pentru o morișcă ce am făcut eu pre moșiia sv(i)ntii
mănăstiri la sat la Punteșeani și m-au rămas. Pentru acéia și eu m-am
tocmit de bun(ă) voia la hăleșteu, și la morișcă, și la momit (?) și la alte
curățituri ce am făcut eu pre locul sv(i)ntii măn(ă)stiri, să hie toate a
sv(i)ntii mănăstiri ce scrie mai sus, să nu mai aibu eu treab(ă) la nimică
la ce am făcut curățituri, nici ficiorii miei, nici rod de rodul mieu. Și
mi-au dat părinteli egumenul 20 ughi și ne-am tocmit ca-s(ă) nu mai
avem pâră. Și acesta zapis s-au făcut denaintea dumilorsaali Peun
vameșul, și Toma ce-au fost vaméș, și Iorga vameșul, ginerii lui Fulger.
Și pentru credința eu Vrăncean m(i)-am pus pecétea, și noi carii sintem
scriși în zapis am iscălit să-s(e) știe.
U @s, =zrÌod <7174/1666> mai yÆ <10>.
+ Vrăncean.
+ Păun vameș (?) (…)1.
Toma biv vameș.
(…)1
(…)1
(…)1 am scris.
<Pe verso-ul filei a doua>: Rezumat în limba greacă.
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Biblioteca
Academiei
Române,
DCXXIII/88, original, difolio.
_________________________
1 Indescifrabil.
18.

Documente

istorice,

1666 (7175) septembrie 4, Iași.

† Io Ily2[ Alexandru v<oe>v<o>da, B<o>jy6 m<i>l<o>sty6,
g<os>p<o>dar\ Zemli Moldavscoi. Adecă domniia mea am dat și am
întărit sventei mănăstiri ce-s(e) cheamă Svânta Vineri de aici din târgu
din Iași, unde iaste hramul Sfânta și prea slăvita maica noastră
Preacuvioasa Parascheva, cu a ei dreaptă ocină și moșie tot satul
Punteșeanii, ce iaste la ținutul Tutovii, precum ne-au arătat și zapis de
pâră și de fierăe de la Duca vodă, care sat iaste danie svintei mănăstiri
de Enachie, ce-au fost postelnic mare, iară lui Enachie i-au fost
cumpărătură de la Simion, ficiorul lui Nicoară Barza, nepotul lui
Costin, strănepotul lui Trif, și de la Toma, și de la Dumitru, ficiorul lui
Ionașco Barzachie, nepotul Costin, și de la Sirbul, ficiorul lui Gheorghi,
nepotul lui Nistor, și de la Nicoară, ficiorul Petrii, și de la Toader,
ficiorul lui Hilip Pațea, toți nepoți și strănepoți lui Trif și a Tomei, toate
părțile lor de moșie și de cumpărături; și opt pământuri ce sint danie
svintei mănăstiri de Pătrașco și de Costantin cumnatul lui, ficiorii
Savei, nepoții lui Costa(n)tin, și de la Ion și de la Nicola, ficiorii lui
Nistor, care pământuri s-au fost aflat c-au fost țiind Vrăncean cu
înpresurătură și nu numai acélea, ce cu acelea au fost înpresurând tot
satul. Deci, cu aceale opt pământuri să află tot satul danie sventei
mănăstiri. Pentr-acéia și noi de la noi încă am dat și am întărit svintei
mănăstiri ce mai sus scrie Svânta Viniri cu acela sat Punteșeanii, cu vii,
cu pomeati, cu hălășteae, și cu tot vinitul ce va fi pre hotarul acelui sat,
iar hotarul satului să fie pre unde s-au ojivăit de v(e)ac. Și după a
noastră viiaț(ă) și domnie, cene Dumndzău va aleage să fie domnu
întru a noastră țară a Moldovei, ca să nu aibă a a străca a noastră danie
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și întăritură, ce ca să aibă a da și a (în)tări, și altu nim(e) ca să nu-s(e)
ameastece înnaintea cărței noastre. I nac ne budet.
+ Sam g<o>sp<o>d<i>nă rek.
* @soh, v<ă> l1t<o> =zrÌoe <7175/1666> m<1>s<é>]a
sep<temvrye> dÆ <4> d<0>ni.
Io Ilia[ voevoda.
+ Eøimye <pisal>.
<Pe verso-ul filei a doua>: Două rezumate în limba greacă.
Biblioteca
Academiei
Române,
Documente
DCXXIII/89, original, difolio, sigiliu mic rupt.
19.

istorice,

1666 (7175) noiembrie 17, Iași.

† Io Ily2<[>1 Alex<andru>1 <v>1oevoda, B<o>jye6 m<i>l<o>stye6,
g<os>p<o>dar6 Zemli Moldavscoi. Adecă au vinit înnaintea noastră și
înnaintea a tot svatul domniei meale Gherasim egumenul și cu tot
săborul de la sv(â)nta m(ă)n(ă)stire de la Sv(â)ntaa Vineri și s-au pârât
de față cu Misail egumenul și cu toți călugării de la sv(â)ntaa
m(ă)n(ă)stire de la Bârnova, pentru satul Mogoșăștii de suptu codru în
ținutul Cârligăturii, dzicându rugătorii noștrâi călugării de la Sv(â)nta
Vineri cum acestu sat ce mai sus scriem le iaste lor driaptă danie și
miluire de la Barnovschie vodă, precum ni-au arătat și uric de la
Barnovschie vodă, scriindu și mărturisindu într-acel uric cum
giumătate de sat au fostu driaptă cumpărătură lui Barnovschie vodă
de la Toader Lațco și de la frații lui, iar giumătate de sat au fostu
driaptă cumpărătură lui Isaac Balica, unchiul lui Barnovschie vodă, și
tâmplându-să moarte(a) mai-nainte lui Isaac Balica hatmanul, altă
rudă mai aproape decât Barnovschie vodă n-au avut, ce-au rămas tot
satul întreg pre sama lui Barnovschie vodă. Deci, singur Barnovschie
vodă au miluit cu acestu sat sv(ânta) m(ă)n(ă)stire a Balicăi, ce să
chiamă Gălata de gios, ce iaste suptu ascultarea egumenului și a tot
săborul de la sv(â)nta m(ă)n(ă)stire de la Sv(â)ntaa Vineri și sintu
închinate la Sinaia. Iară egumenul și cu călugării de la Bârnova cu altă
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n-au avut cu ce răspunde la divan, numai ce-au scos un uric vechiu și
ștersu de tot de la Ștefan vodă, mai multu de o sută de ani și nu s-au
putut ceti, că-i era(u) ștearsă slovele. Nici au mai scos alte dreas(e)1
(decât)1 acel uric, de la vreun domnu mai dincoace, numai ce dzicea
căci au început Bârnova a o face Barnovschie vodă, iaste mai mare
ctitor la Bârnova decât la Balica, și pentru atâta au fostu țiindu satul.
Deci, domniia mea înpreună cu tot svatul nostru i-am giudecat, de
vreame ce s-au aflat aflat driaptă danie și miluire de Barnovschie
sv(i)ntei m(ă)n(ă)stiri a Balicăi, ce să chiamă Gălata de gios a Sv(i)ntei
Vineri, pre uric ce ni-au arătat de miluire de la Barnovschie vodă și alt
uric de întăritură de la Dabijea vodă, am dat rămași pre călugării de la
Bârnova să răbde de sat, căci n-au putut dovedi cu nemică să-s(e) afle
că li-au dat cineva acest sat ce l-au fostu țiindu fără ispravă, ce să hie
satul Mogoșeștii întreg cu tot vinitul a sv(i)ntelor m(ă)n(ă)stiri a Balicăi
și a Sv(i)ntei Vineri, neclătit și nerușeit în veaci, și aceasta pără să nus(e) mai pârască nici dănăoară în veaci. I in da s' ne umi[aet.
* @s, l<1>t<o> =zrÌoe <7175/1666> m<1>s<é>]a noemvry<e> zÆy
<17> dn0y.
Io Ilia[ voevoda.
Iftimie <pisal>.
<Pe verso-ul filei a doua>: Două rezumate în limba greacă.
Biblioteca
Academiei
Române,
Documente
DCXXIII/90, original, difolio, sigiliu mic octogonal, rupt.
_________________________
1 Rupt.
20.

istorice,

1667 (7175) mai 16, Iași.

† Io Ili2[ Alexandru voevoda, B<o>jy6 m<i>l<o>sty6,
g<o>sp<o>d<a>r\ Zemli Moldavscoi. Adec(ă) au vinit înnaintea domniei
meale și a tot svatul nostru rugătorii noștri, Gherasim egumenul și cu
tot săborul de la mănăstiri de la Sv(â)nta Vineri den trăg den Iași, și s-
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au jeluit cu mare jalobă cum au avut pâră înnaintea a câț(i)va domni
cu Vrănceanu, ce-au fost căpitan, și cu alți frați și răzeași a lui, pentru
sat ce să cheamă Punteșeani la ținutul Tutovei, și tot au fost rămas den
giudeț călugării pre Vrăncean și pre frații lui. După ace(e)a și acmu în
dzilele domniei meale cercând Vrănceanul cum doară va dobândi cu
alt giudeț, au mărsu el de au vânat péștele dentr-un hăléșteu a
călugărilor ce iaste acolo la Punteșeani și le-au stricat nești pomi de pre
acel loc a Punteșeanilor. Deci, călugării de la Sv(â)nta Vineri au arătat
un uric de la Radul vodă cum acel sat Punteșeani au fost cumpărătură
lui Enachie postelnicul și dăruit la mănăstiri la Sv(â)nta Vineri, și alte
ispisoace de întăritură de la răpusat părintele domniei meale, de la
Alexandru vodă, și de la Moisei Moghila vodă, și de pâră de la Istratie
Dabij(a) vodă, și de la Duca vodă, și alt zapis de la boiarii cei mari,
Răcoviț(ă) Cehan, ce-au fost logof(e)t mari, și Toma, ce-au fost vornic
mari, cum au avut pâră ei cându au fost socotitori acei boiari la scaun
scriindu iar de rămas pre Vrăncean și pre frații lui, și pre cum au trimis
și om domnescu acolo pre Apostol uricar de au hotărât satul
Punteșeani și au aflat nevândut numai dentru un bătrân partea lui
Costantin și a lui Nistor, ce s-au ales partea lor optu pământuri în
țarină, precum spunea și în uric de la Radul vodă, de acea parte optu
pământuri cum nu s-au vândut lui Enachie postelnic, de care parte sau fost apucat Vrănceanul cu frații lui cum iaste a lor. Deci, au mai scos
călugării și alte zapis(e) de daanie pre acea parte cu opt pământuri ceau fost nevânduté lui Enachi postelnic, cum apoi s-au aflat Pătrașco și
Costantin, cumnatul lui, feciorii Savei, nepoții lui Costantin, și Ion și
Necula, feciorii lui Nistor, cum acea parte au fost a lor și au dăruit apoi
și acéia parte de ocină mănăstirei Sv(i)ntei Vineri, caré mai sus scrie. Sau aflat satul Punteșeanii tot hotarul cum iaste a mănăstirei Sv(i)ntei
Vineri. După ace(e)a ne-au mai arătat călugării și alt zapis de la
Vrănceanul după pâră multă ce-au avut ei, scriind cum singur
Vrăncean au făcut acel zapis denaintea a mulți oameni să nu mai aibă
el a scorni pâră cu călugării pentru sat pentru Punteșeani, nici pentru
hăléșteu, nici pentru moar(ă), nici de pomeți, nici de curățituri. Deci,
domniia mea mea vădzind uric și atâtea direase și zapise tot cum au
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rămas călugării pre Vrănceanul, așea am socotit cu tot svatul nostru
cum înblă Vrănceanul pârând făr(ă) lucru cu năpaste, iarăși am dat
rămas pre Vrănceanul, ce-au fost căpitan, și l-am pus și la închisoare,
și i s-au dat și certari, și așea i s-au făcut legătur(ă) de va mai scorni el
pâră sau frații lui pentr-acestaa sat, pentru Punteșeani, cu altă cu
nimic să nu mai iasă, ce numai cu capul să plătească, căci hatalmurili
s-au luat și alte certări li s-au făcut. Nac ne b0det.
+ Sam g<o>sp<o>d<i>nă vel1al.
* @s, v<ă> l1to =zrÌoe <7175/1667> m<1>s<é>]a mai qÆy <16>.
Io Ilia[ voevoda.
+ Po2nă <pisal>.
<Pe verso-ul filei a doua>: Rezumat în limba greacă.
Biblioteca
Academiei
DCXXIII/91, original, difolio.
21.

Române,

Documente

istorice,

1667 (7176) septembrie 30, Iași.

† Io Ily2[ Alixandròvoevoda, B<o>jy6 m<i>l<o>sty6,
g<o>sp<o>dar\ Zemli Moldavscoi. Adecă au vinit înnaintea no(a)stră șă
înnainte(a) alor noștri moldovenești boiar(i) a mare și a mici, Ursa
Răghinițo(a)e, fata lui Avram pitarului, dé s-au pârât de față
înnainte(a) domnii mele șă a tot svatul nostru cu rugătorul egumănul
Parfenie de la Svânta Vineri pentru un pod înblător ce este pe moșăie
la Ocen(i), dzâcându egumănul Parfenie precum acolo la Ocen(i), undé
înblă podul Răghinițo(a)i, n-au fostu pod mare să treacă măji, s-au
fostu pod dé cară sprintene, iară numai (…)1 podul mănăstirii au fostu
trécându măjăle1. Ursea Răghinițo(a)e au dat sam(ă) înnaintea domnii
mele c-au apucat de la moșii ei tot pe la dânșii au trecut măjăle șî
cărăvanele șășă (?) în podul cel dén sus a mănăstirii încă au fostu parte
în giumătate, dé care au adus șî pe podar d(e)-au mărturisât
înnainte(a) domnii mele că până nu-i lua tătarii tot a do(u)a înbla
podul mănăstirii cu Ocenii șe-acel den gios cu Băltenii, înpreună iarăș
cu Ocenii; de care n-am credzut pe podar șe-am dzâs Răghinițo(a)i să-
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ș(i) aduc(ă) dresele. E(a) au dat sam(ă) că dre(se)le li-au luat tătarii
cându prada șă pe dânșii șă dresele, numai are marturi șă s-au dzâs
să-ș(i) aducă martur; Dé carel(e) i-au șă adus o(a)min(i) bun(i) șă
bătrâni, șă au mărturisât înnaintea doamnii mele Anam, slug(a)
no(a)stră Arsenie căpitanul ot Coșen(i), șă Costantin Cociug hotnog ot
Dobârcina, șă Nasoe hotnog ot Micești, șă Ionașco stolnicel ot Săliște,
șă Vas(i)lie Bahul vătav de hânsar(i) ot Urdășăi de pă Răut, șă Lodze
aprod de târgu, șă Toader Hoșciug de pedele (?) ot Pârliți, șî To(a)der
Horceag ot Mândzești, șă Hortolomei dépedele (?) de la Echim, șî
Toader ot Mândzăști, șă au mărturisât acești o(a)min(i) înnainte(a)
divanului precum au apucat de la părinții lor trécându măjăle șă
caravanuli pe la amândoa(uă) podurile, șă Ocenii avându întramândo(u)a podur(i) pe giumătate, iar Parfenie egumănul șă-au scos
dresele de la mulți domni în trecut șă acești marturi pre toate dresile lau dovedit dé înnainte(a) divanului. Deci, domnie me nice cu atâta nu
i-am lăsat pre acești marturi, ce l(e)-am dzâs să m(e)argă la svânta
beserică să giuri cu toții precum au mărturisât înnainte(a) divanului,
șă așe au mars înpreun(ă) cu bo(i)erii noștri vornicii de poartă șă cu
egumănul Parfenie la svânta beserică la Svetii Nicolai, șă au giurat
acești o(a)meni toț(i) care sântu scriș(i) a mai sus, șă așe giurându am
dat rămas pre egumănul ca-s(ă) ție în doa(uă) cu Ursa Răghinițo(a)e în
podul cel de sus șă am dat și am întărit Ursii Răghinițo(a)i, șă ficiorilor
ei, șă nepoților ei, șă a tot n(e)amul ei, ca-s(ă) aibă a ține în veci de veci,
iară Urse Răghinițo(a)e ș-au pus șă herie în visterie domnii mele 12
zloți. De acmu înnainte această pâr(ă) să nu să mai pârască nice
odănăo(a)ră, să-i fie uric și întăritură nerușăită nice dănăo(a)ră în veci.
U @s, v<ă> let =zrÌoq <7176/1667> sep<temvrye> lÆ <30> dn0<i>.
Az, Solomon Bărăl<ă>den vel l<o>gofet, iscal.
+ Ion Sorokan <pisal>.
BAR, Documente istorice, DCXXIII/94, difolio.
_________________________
1Rupt.
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22.

1669 (7177) iulie 11, Iași.

† IoòDuca voevoda, B<o>jy6 m<i>l<o>sty6, g<o>sp<o>dar\ Zemli
Moldavscoi. Dăm știre domniia mea cu această carte a domnii meale
pentru pâra ce-au avut mai denainte acmu de curând înnaintea domnii
meale și înnaintea a tot svatul nostru, Vas(i)lie, și Toader, și Andronic,
și sămențiile lui Ștefan Verga, toți nepoții și strănepoții Saulei
Procealnic cel bătrân, cu rugătoriul nostru Ghiriasim egumenul și cu
tot săborul de la sv(â)nta m(ă)n(ă)stire din târgu din Iași, unde iaste
hramul S(f)ânta Vineri, pentru o bucată de loc din hotarul
Procealnicilor, a cincea parte de Cozmești, pre lângă hotarul
Procealnicilor prin din gios pre Jijiia în ținutul Iașilor. Iară acmu de
iznoav(ă) viniră și să mai pârâră înnaintea domnii meale Tecla
Pătrășcoae, sora Ușeroaei, și Nacul, ginerele Ușeroaei, și Tofana,
fiméia lui Ștefan Verga, și ficiorii ei, nurorile lui Ghiorghi Verga, iarăși
pentru aceasta ocină ce scriem mai sus. Deci, domniia mea și înpreună
cu tot svatul nostru, iarăși am mai socotit direasăle călugărilor și am
aflat cum acești oamini ce-i scriem mai sus îmblă nește oameni făr(ă)
ispravă, iară călugării iarăși s-au îndreptat cu direasăle lor și ș-au pus
și herăia 12 zloți, și le-am dat ca să-și ție ei ocină hotarul Procealnicilor
precum scrie în seamne pe ispisocul de la Radul vodă, ca să le hie ocină
și uric, și întăritur(ă) nerușeit nici dănăoar(ă) în veaci, iară cine a mai
scorni pâră să hie de gloab(ă) cinzăci de boi porții domnii meale. I in
da s<'> ne umi[aet, pr1d sim<0> listom g<o>sp<o>d<st>v<a> mi.
+ Saam g<o>sp<o>dină vel1al.
* @s, v<ă> l<1>t<o> =zrÌoz <7177/1669> iuli<e> aÆy <11>.
Io Duca voevoda.
+ Anton <pisal>.
<Pe verso-ul filei a doua>: Rezumat în limba greacă.
Biblioteca
Academiei
Române,
Documente
DCXXIII/96, original, difolio, sigiliu rotund căzut.
23.

istorice,

1670 (7178) februarie 17, Iași.
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† Ioò Duca voevoda, B<o>ji<6> m<i>l<o>st<y6>, g<o>sp<o>d<ar>\
Zemli Moldavscoi. Dat-am cartea domnii meali slugii noastre cestui
aprod, să hie tare și putearnic, cu cartea domnii meali, a căuta și a cerca
în ț(a)ra domnii meali, unde va afla oameni carii au fugit din satul
svintei mănăstiri a Svintei Vineri și a Gălatei de gios, anume din sat
din Mogoșăști. Deci, ori unde-i va afla, fie în satul domnii meali sau în
sat bo(i)erescu, sau călugărescu, sau în târgu sau în slobodzie, sau hie
unde-i va afla pre toți, să-i ia de grumazi cu toati bucatili lor și să-i
ducă la urmă de unde au fugit la sat la Mogoșești. Și nime să nu
cuteadză a ținea sau a opri peste partea domnii meali. Toe pi[em.
+ Saam g<o>sp<o>d<i>nă vel1al.
* @s, l<1>t<o> =zrÌoi <7178/1670> fev<ruarye> zÆy <17>.
<Pe verso>: Două rezumate în limba greacă.
Biblioteca
Academiei
Române,
DCXXIII/99, original, sigiliu rotund.
24.

Documente

istorice,

1676 (7184) februarie 19, Iași.

† Adecă eu, Ion, ce mă chiamă nume călug(ă)resc Irimiia, ce am
fost de la Pănteșeani, scrieu și mărturisăsc cu cest adevărat zapis al
meu cum m-am închinat și m-am călugărit la sv(â)nta mănăstire la
Sinta Vineri și am dat o vie s(fi)ntii mănăstiri, care vie iaste lângă
hotarul Punteșeanilor, ce iaste a mănăstirii, ce sint la ținutul Tutovii.
Acéia vie o (a)m dat sv(i)ntii mănăstir(i) Sv(i)ntii Vineri cu pihniț(ă) și
cu chilii, cu tot ce iasti la vii, și să o lucredzu eu până oi hi viu, și să
dau mănăstirii pre an câte do(u)ăsprădzeaci védre de vin, iar după
moartea mea să hie viia a mănăstirii, și cu tot ce iaste la vie și altă ce
voi mai avea încă închinat, și am dat-o să hie a sv(in)tii mănăstirii
pintru sufletul mieu. Nime dintru o(a)menii miei la nemică de a meale
să n-aibă treabă a-s(e) amesteca, iar cine o va cumpăra acea vie de la
nescare oamen(i) de ai miei peste acest zapis al mieu, la ce giudeț va
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mearge, să hie rămas din leage și să hie și făr(ă) ban(i), și făr(ă) vie, și
cine va hi vândzătoriul, să hie de certare denaintea giudețului, pintru
căci eu o am închinat și o am dat mănăstirii Sv(i)ntii Vineri de bună
voia mea pintru sufletul miu, să hie moșie driaptă svi(n)tii mănăstiri.
Și când o am dat, o am dat denaintea lui Iftodie Muntianului din
Costești din Bilahoi, și denaintea lui Enachie, ficiorul Avrachii, și a
mulți oamen(i) buni, și pintru credința mi-am pus și degetul mieu.
Așijdere și acești oamen(i) bun(i) ce s-au tâmplat, și ei ș-au pus
dégetel(e) să hie de de credință, căci și viia iasti pe locul mănăstirii.
* @s, l<1>t<o> =zrÌpd <7184/1676> fev<ruarye> øÆy <19>.
Ion Irimiia monah.
Enachie.
Iftodii Muntian.
<ss> semnătură în limba greacă.
+ Andrei Moțoc am scris zapisul.
<Pe verso>: Rezumat în limba greacă.
Biblioteca
Academiei
DCXXIII/102, original, rupt.
25.

Române,

Documente

istorice,

1692 (7201) octombrie 26, Iași.

+ Adec(ă) eu, Mihăil(ă) gÆ <3> log(o)f(ă)t și-npreun(ă) cu soțul
mieu Sanda, mărturisim cu acestu adiv(ă)rat zapis al nostru, pricum
adeverim c-am dat di a noastră bun(ă) vo(i)e un loc de prisac(ă), cari
loc și noaă ni-i dani(e) di la Voromii(r) la sat Botneani, în ținutul
Fălciiului, pi apa Crasnii. Acesta loc l-am dat sv(i)ntii m(ă)n(ă)stiri cari
să chiamă Svanta Viniri în Iași, părintilui nostru sufletescu (...)1
egumănul, pintru suflitili părinților noștri ș-a noastri, ca-s(ă) aibă
svinții părinți ci pitric la cea sv(â)ntă cas(ă) a ni pomini la sv(â)nta
biseric(ă), ca să fii sv(i)ntii bisearici driaptă ocină și moșiie în veaci. Și
pentru mai maré cridința am scris zapisul cu mâna mea să-s(e) știe.
U @as, l<1>t<o> =zsÌa <7201 / 1692> oct<omvrye> cÆq <26>.
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Mihai gÆ <3> log<o>f<ă>t.
Sanda.

<Pe verso-ul filei a doua>: =zsÌa <7201 / 1692> oct<omvrye> cÆq
<26>. Un loc de prisacă la satul Botnenii ot Fălcii; No qÆ <6>. Un loc de
prisac(ă) ot ținut Fălciiu pe apa Crasnii a lui Mihaiu gÆ <3> log<o>f<ă>t
/ 7201 (1692) oct(ombrie) 26; Un rezumat în limba greacă din 1694.
Arhivele Naționale Iași, Fond Episcopia Huși, XXIV/8, original,
filigran, rupt, puțin la îndoituri, pătat, sigiliu inelar octogonal în tuș.
EDIȚII: CDM, IV, p. 340, nr. 1521 (rezumat).
_________________________
1 Spațiu gol.
26.

1711 (7219) iulie 4.

Dimitrie Cantimir voevoda, cu m(i)la lui D(u)mn(e)dzău
veacinic domnu și stăpânitor Țări(i) Moldovii.
† Scriem la toți săteni(i) de Ulmi și de Mogoșiști carii ați fostu
legați cu rupta supt stăpâniri sfintei mănăstiri Sfânta Viniri. Vă dăm știre
că aicea făcu jalob(ă) rug(ă)toriul nostru Neofit, egumănul ot Sfânta
Vinir(i), pe cum v-ați rocoșit și nu v(r)eți să-l ascultați la trebili
mănăstiri(i) pe cum au fost pân(ă) acmu. De car(e) lucru iată că i-am dat
această carte (a) noastră ca să-v(ă) stăpâniască egumănul pre toț(i) pe
cum v-au stăpânit și pân(ă) acmu. Deci, vădzindu carte(a) noastră să
aveți al asculta întru toate trebili ce-ar hi a sfintei mănăstiri, și la séciré,
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și la coas(ă) și la altéli la tot să dați agiutor, pe cum ați dat și pân(ă) acmu,
și să dați a dzeaci și din pâine, și din fân, și din grădini, și vinitul din
stupi, și din mascuri, și din oi, să vi ia egumănul dup(ă) obiceiul ve(ch)i,
iar cari n-ar asculta, datui-am voie să vă certe, iar carii s-ari pune
înprotivă să știe bin(e) că-i vor aduci cu ciubote și în butuci, și vor fi de
mar(e) pediapsă.
Într-alt chip n-a hi. Și cifertul vostru ce-au plătit
egumănul la visterie pentru voi, numai să plătiți rămășița, cin(e) ar hi
rămas, ca să-ș(i) bani la mâna dumisali egumănului. Și nim(e) să nu
st(ea) înprotiva cărții noastre. Aceasta scriem.
U @s, l<1>t<o> =zsÌøy <7219/1711> iul<ye> dÆ <4>.
<Pe verso-ul filei a doua>: Rezumat în limba greacă.
Biblioteca
Academiei
Române,
DCXXIII/135, original, sigiliu mic octogonal.
27.

Documente

istorice,

1712 (7220) aprilie 30.

† Io Nicolae Alexandru voevoda, B<o>jie6 m<i>l<o>sti6,
g<o>sp<o>dar\ Zemli Moldavscoi. Facem știre tuturor cui să cadé a ști.
Pentru sfânta mănăstiré Sfânta Vineri din Iași, caré iaste închinată la
Muntéle Sinaiului, fiindu acmu într-aceaste vreami țara la mare
slăbiciuné de prada tătarâlor și neputându-să ținé oamini pentru
slujba sfintei mănăstiri, iată că domniia mea vădzindu cărți de la alți
domni scriindu pentru poslușnici, am socotit înpreun(ă) cu patru sfinți
arhierei a țărâi noastre a Moldovei, și cu tot a nostru sfat m-am
milostivit și am întărit testementul sfintei mănăstiri ca să aibă sfânta
m(ă)n(ă)stiré a ținé poslușnici fiește cându cu număr câte 23 de oamini
la sat la Ulmi, la ținutul Hârlăului, și 5 oaméni la sat la Mogoșești, la
ținutul Cârlegăturii, oamini aședzați cu rupta după testamentu,
precum țin și sfintéli mănăstiri Ier(u)s(a)limului, carii s-au tocmit la
visterie câte trei galbeni de om într-un an, și acești bani să aibă a-i da
pe patru ciferturi. Iară sfânta mănăstiré fiind scăpată, i-am rădicat
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domniia mea banii ruptii, ce-au fost dându până acmu câte trei galbini
la cifertu, și s-au ras și din tabla visterii.
Așijdearil(e), să fie în pace sfânta mănăstiré și de pogonărit de
vii și de altéli de toate. Deci, nice poslușnici carii mai sus scriem făr(ă)
de rupta lor la altă la nimică să nu dea, nici la bir, nici la rânduiale ce
s-ar scoate pre altă țară, nici la hârtii, nice la pecetluituri, nici fumărit,
nici iliș, nice sulgiu, nici braniște, nice la podvodzi, nici la conace, nice
cai de menzil, nice cai de olac și nici la altéli câte s-ari întâmpla pre altă
țară, la nimică să nu dea, ce pururea să fie în pace de toate făr(ă) cât săș(i) plătească rupta lor pe cifertu, pe cum s-au legat mai sus. Așijdérea
și pentru deseatin(ă) de stupi, și gorștină de mascuri, și de oi, pre câte
bucate vor avea acești poslușnici, carii vor fi puș(i) anum(e) la izvod
de ruptă în visterie, să le dea pace goștinarii și deseatnicii de țară, căci
domniia mea am (i)ertat acestu vinit ca să-l ia egumănul caril(e) va fi
petrecător la sfânta mănăstiri Sfânta Viniri, precum le scriu uricélé ceau și de la alți domni bătrâni ce-au fostu mainte de noi. Așijdearil(e) și
voi pârcălabi de aceali ținuturi, și vornici, d(e)șegubinari și alți
globnici, încă să n-aveți treabă a intra într-acești poslușnici, nice a-i
giudéca, nice a-i certa, nice a-i globi, făr(ă) cât egumănul lor de la
Sfânta Vineri, el să aibă a-i giudeca, și a-i certa, și a-i globi, pre cél
vinovat, pe cum iaste obicei, ce-au cărți de la domni bătrâni. Pentru
acéia și în urma noastră, pre caril(e) va m(i)lui D(u)mn(e)dzău cu
domniia țărâi noastre a Moldovei, poftim să nu stricé această puțină
milă ce-am făcut sfintei mănăstiri, nici să afle pricină din tâmplăril(e)
vremilor ca să clătiască a noastră aședzare, căci și noi în ceastă data în
multé greutăți a țărâi ne aflăm, iară încă și pentru chivernisala sfintei
mănăstiri așea am legat. Deci, mai vârtos să aibă a da și a întări la
sfânta m(ă)n(ă)st(i)ré pentru a sa veacinica poméniré, și într-altu chip
să nu fie. Aceasta scriem.
* @s, l<1>t<o> =zsÌc <7220/1712> ap<rilye> lÆ <30>.
Ftorago g<os>p<o>dstva.
Io Nicolae voevoda.
Axintie uricar <pisal>.
<Pe verso>: Două rezumate în limba greacă.
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BAR, Documente istorice, DCXXIII/136, original, sigiliu mic
octogonal.
28.

1712 (7220) iulie 9, Iași.

† Io Nicolae Alexandru voevoda, B<o>ji<6> mil<o>st<y>6,
g<o>sp<o>dar\ Zemli Moldavscoi. Dat-am carte(a) domniei meali
rugătoriului nostru lui Neofit, egumănului de la mănăstiré de la Sfânta
Vinir(i) și de Balica, ca să fie volnic cu carte(a) domniei meali a ținé și
a opri tot locul Mănăstirii Balicăi pe dreasé domnești, care scriu în
semné de la Radul vod(ă), și de la Barnovschii vod(ă), și de la Vas(i)lie
vod(ă), și de Dabij(a) vod(ă), și de la alți domni, scriindu pre semné de
la mănăstiré în gios pân(ă) la Pungi la obârșié, unde au fost grădina lui
Necoar(ă), iar de acol(o) în sus la drumul cél mare a Scăntei(i), drept
protiva părăului Gălății și drept protiva morilor ce-au fost a
călugărilor de Socola, iar în păduré păn(ă) la Cetățuia, și de unde cură
apele spre mănăstiré. Deci, ca să aibă a lua și di a dzecea din tot venitul
ci-ar hi pre acél loc, care loc dedé sam(ă) că-l înpresoar(ă) egumănul
de Cetățuia, și nim(e) să nu cuteadză a sta sau a popri preste carte(a)
domniei meali, iar egumănul de Cetățuia de aré a răspunde ceva să vie
de faț(ă) și să-ș(i) aducă și dreasăli moșiilor de pe giur(ul) mănăstiré(i)
să-s(e) dovedească. Aceasta scriem.
U @s, l<1>t<o> =zsÌc <7220/1712> iul<ye> øÆ <9>.
V<e>l log<ofet> uk<i>.
<Pe verso>: Două rezumate în limba greacă.
Biblioteca
Academiei
Române,
DCXXIII/137, original, sigiliu rotund.
29.

Documente

istorice,

1713 (7221) iunie 30, Iași.

† Io Nicolae Alexandru voevoda, B<o>j<y6> mil<o>st<y>6,
g<o>sp<o>dar\ Zemli Moldavscoi. Scriem domniia mea la rugătoriul
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nostru Paisie arhimandritul de la Sfânta Mănăstiré Galata, și la
rugătoriul nostru Ioannichie, egumănul de Cetățue, și la rugătoarele
noastre călugărițăli de la Sfânta M(ă)n(ă)st(i)ré Socola a răpăosatului
Alexandru vod(ă) Lăpușneanul. Facem știre tuturor. Iată la domniia
mea făcut-au jalobă rugătoriul nostru Neofit, egumănul de S(f)ânta
Vinir(i), pentru locul Sfintei Mănăstirii Balicăi, ce să chiam(ă) Galata
de gios, dzicându cum pân(ă) acmu nelucrându-s(e) pe acel loc nici
grădini, nice arături, fiindu tolocă n-au mai avut cu nimea gălceavă,
iară acmu făcându-s(e) arătură dzisă că-i înpresoară locul egumănul
de Cetățue. Drept acéia, iată că am orânduit pre dumnealui cinstit și
credincios boiarinul nostru Antiohie Jora vel log(o)f(e)t ca să m(e)argă
acolo să cercé, și precum va afla adevărul să îndreptedzé hotarâl(e).
Pentru acéia vădzindu carte(a) domniei meale, să aflați cu toții acmu
gi(o)i1 iuli(e) 2 la m(ă)n(ă)st(i)é la Balica, și să vă duceți și cineș și
dreasăli acolo să-s(e) înfățiședzé ca să-s(e) afle adevărul, și pe cum vor
scrie dresăli așea veți ținé, să nu-s(e) înpresoaré locul unii m(ă)n(ă)stiré
despre altéli. Și într-alt chip să nu fie. Aceasta scriem.
U @s, l<1>t<o> =zsÌca <7221/1713> iuni<e> lÆ <30>.
V<e>l log<o>f<e>t uk<i> g<o>sp<o>d<i>nă.
<Pe verso>: Două rezumate în limba greacă.
Biblioteca Academiei Române, Colecția istorice, DCXXIII/138,
original, difolio, sigiliu rotund.
_________________________
1 Rupt.
30.

1713 (7221) iunie 30, Iași.

Gedeon arhiepiscop i mitropolit Sukavscii.
+ Facem știre tuturor précum (s-au) jeluit înaint(ea) noastră
Neofit, egumănul de la Mănăstiri(a) Sfânta Viniri, dzicându că are
strămbătati mare despre egumănul de Cetățue, că-i înpreso(a)ră locul
Mănăstiri(i) Balicăi în tăriia lui făr(ă) dreasé, făr(ă) mărturii a oamini

141

buni, și calcă dresăli Balicăi caril(e) scriu în semne. Dreptu aceia au
poftit de la noi carte de blăstăm, carii nu vor să înble dup(ă) dreptate
sau vor hi înpresurându locul mănăstiri(i) în tăriie. Așijdere și carii vor
ști și n-or mărturisi drept, să fie blăstămaț(i) de Domnul Dumn(e)zău,
și de Maica Precista, și de 12 Apostoli vărhovnici, și să fie legați și
afurisiți de 318 părinți din cetate(a) Nichei(i), și de toate săboarăl(e), și
de smérenie noastră, piatra, herul, lemnel(e), toate să-s(e) top(e)ască,
iar trupurili lor sânt legat(e) în veci. Iară carii vor mărturisi și vor urma
dup(ă) dreptate să fie (i)ertați și bl(ago)s(lo)viț(i).
U @s, l<1>t<o> =zsÌca <7221/1713> iuni<e> lÆ <30>.
Gedeon mitropolit Moldovlahii.
<Pe aceeași filă>: No. 3 / 7221 iuniu 30; Un rezumat în limba
greacă.
Biblioteca
Academiei
DCXXIII/139, original.
31.

Române,

Documente

istorice,

1719 (7228) octombrie 23, Iași.

Ghedeon, cu mila lui D(u)mn(e)zău arhiep(i)sc(o)pul,
mitropolit Sucevii și a toată Moldovlahiia.
† Facem știre cu această carte a noastră precum veniră
m(o)l(i)tva sa Neofit, eguminul di Sf(â)nta Vineri, cu nepoții lui
Timoftei călugăr, anume Ion, și Hariton, și Ștefan, căci tămplăndu-s(e)
moarte(a) călugărului, ei vrea să ia ce s-ar fi găsit acelui răposat
călugăr. Deci, viindu la a noastră giudecată, adeverindu cu cu sf(â)nta
pravilă, am aflat de vréme ce iaste călugăr nu să cuvine a moșteni frații
sau alți oameni, rude a lui, făr(ă) numai sf(â)nta bisearică unde iaste
închinat, pre careli și noi îl știm că iaste făcut călugăr de eguminul de
Sf(â)nta Vineri, iar acei nepoți a călugărului Timoftei mai punea
price(nă) pentru a vie dzicându cum să fie fost pe moșiia lor. Deci și
egumenul de Sf(â)nta Viniri au arătat drease de la răposații vechii
domni și alte mărturii, cum acea vie iaste driaptă pe locul m(ă)năstirii.
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Care pe urmă acei mai sus pominiți nepoții lui Timoftii călugărul au
mărturisit înnaintea noastră cum și mai înnainte vreame au dat de a
dzécea m(ă)năstirii, și pe mărturia lor am socotiti că iaste adevărat și
cum driaptă viia iaste a m(ă)năstirii, ce de acmu înnainte nepoții
călugărului și alții carii ar mai faci gâlceavă, și or(i) la ci giudeț ar
mearge să nu li să ție în sam(ă), numai egumenul să le întoarcă
cheltuiala lor bani 2 lei, și de acmu înnainte triabă să nu mai aibă. Întralt chip să nu fie. Aceasta scriem.
U @s, l<1>to =zsÌci <7228/1719> oc<tomvrye> cÆg <23>.
Gedeon mitropolit Moldovlahii.
<Pe verso-ul filei a doua>: Rezumat în limba greacă.
Biblioteca
Academiei
DCXXIII/143, original, difolio.
32.

Române,

Documente

istorice,

1719 (7228) noiembrie 19.

† Io Mihai Răcovi]<\> v<oe>voda, B<o>ji<6> milosti6,
g<os>p<o>dar\ Zemli Moldavscoi. Scriem domniia mea la cinstit și
credincios boiariul nostru dumn(e)alui Ion Păladé biv vel spătar. Îți
facem știri dum(i)tali c-aicea la domniia mea făcu jalob(ă) cestu
néguțător turcu, anumé Mustafa, pe Timoftie călug(ă)rul de la
Punteșeani, ci-au fostu presc(u)r(a)r la Sânta Vinéri, dzăcăndu că au
luatu bani de la dânsul pe douăsprădzeaci vedre de mieri, precum vei
vedea dumn(ea)ta și zapisu(l) lui, și tănplându-s(e) de au muritu acel
călug(ă)ru au apucat acestu néguțător pe frațăi călug(ă)rului și ei
neavându cu cé, au străcat ei stupi de a Săntii Viniri de au plătit mieri.
Deci, de aicea s-au socotit ca-s(ă) de(a) neguțătoriul acești stupi
egumănului de la Sfănta Vinéri, iar dumn(ea)ta să cauți să pliniști
mieri acestui néguțător de la acéia ce or fi luatu moșie acestui căluggu1
ce-au muritu, și precum a fi mai cu dreptul să-i plinéști și să-i așédzi
acolo. Aceasta scriem.
L<1>to =zsÌci <7228/1719> no<iem>v<rye> øÆy <19>.
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<Pe verso>: Rezumat în limba greacă.
Biblioteca
Academiei
Române,
DCXXIII/145, original, sigiliu mic octogonal.
_________________________
1 călugărul.
33.

Documente

istorice,

1720 (7229) iulie 25, Iași.

† Io Mihai Răcovi]<\> voevoda, B<o>ji<6> m<i>l<os>ti6,
g<os>p<o>dar\ Zemli Moldavscoi. Facem știre că s-au pârât de faț(ă)
înnaintea domniei meali Ștefan, ficiorul popei Nichitei de la Costeștii
de Bilahoiu cu Neofitu, egumenul de la sf(â)nta mîn(ă)stiri de la
Sf(â)nta Vineri de aicea de Iași, pentru o vie, caré vie au făcut Ștefan și
cu înmăsa din codru mereu pe moșiia măn(ă)stirii la Punteșeani,
dzicând egumenul pe cum acea vie au fost făcut de un unchiu a lui
Ștefan, de Dimofte călugărul, carili au fost călugărit la măn(ă)stiri la
Sf(â)nta Vineri, iar Ștefan deade saam(ă) cum acea vie o au făcut el cu
înmăsa, iar unchiu(l) său n-au avut triab(ă) cu acea vie, iar altă ce-au
fostu a c(ă)lugărului au luatu tot egumănul. Deci, domniia mea am
giudecat ș-am dat rămas pe egumenul să dea paci lui Ștefan pentru
acea vie, căci s-au aflat că acel călugăr Dimoftie, unchiul lui Ștefan, nau avut nici o triab(ă) cu acea vie, și aceasta pâr(ă) să nu-s(e) mai
pârasc(ă) peste cartea domnii meali nici dănioar(ă).
U @s, l<e>t =zsÌcø <7229/1720> iuli<e> cÆe <25>.
Vel log<o>f<e>t vă Di<van> uki.
<Pe verso>: Trei rezumate în limba greacă.
Biblioteca
Academiei
Române,
DCXXIII/149, original, difilio, sigiliu rotund.

Documente

istorice,
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34.

1721 (7230) septembrie 5, Iași.

† Io Mihai Racovi]<\> v<oe>v<o>da, Boj<y6> m<i>lost<y6>,
g<os>p<o>dar\ Zemli Moldavscoi. Scriem domniia me la bo(i)eriul nostru
Pascal biv v(e)l căpitan. Facim știri, vădzănd carte(a) domnii meli să te
scoli să mergi la sat la Păntișen(i), care iaste a Sfintei Viner(i), și să
chemi oameni bătrâni, răzăș(i) și megiiaș(i) ce vor hi, ș(i) să ei sama
pentru nește pomeț(i) ce sânt pe acel loc a Sfintei Viner(i), cari pomeț(i)
dzic unii și alții că sănt puș(i) de dânșii, și ci este roada acelur pomi iau
ei și mănăncă, iar égumănul dede samă că sănt puș(i) de nește călugări
cari s-au călugărit la sfânta mănăstire, și acei oamen(i) ce eu roada nau nici o triabă. Deci pe cum vei adeveri de cini or hi puș(i) să ne faci
știr(e) cu o mărturie. Aceasta scriem. Însă carii ar hi mărsu să-i scuture
neavând treabă sau și carii iar hi pus, și de a dzăce n-au lăsat, încă să
avem știre.
U @s, l<e>t =zsÌl <7230/1721> săp<temvrye> eÆ <5>.
Veli]i bol'r uki.
Întâmplându-s(e) Vel log<o>f<e>t.
<Pe verso>: Rezumat în limba greacă.
Biblioteca
Academie
Române,
DCXXIII/150, original, sigiliu rotund.
35.

Documente

istorice,

1721 (7230) octombrie 5, Iași.

† Adecă, eu Ion, ficiorul lui Axintie călugărul, carili s-au chemat
la mirenie Andrii ot Punteșeani, scriu și mărturisăscu cu acestu
adevărat zapis al meu la măna sfinții sal(e) părintelui chir Neofit,
egumănul de la sfănta mănăstiré Svânta Vineri din Iași, precum să-s(e)
știe că i-am vândut sfinții sali doouă pogoani de vié făcătoaré și cu
pomeți la capul vii, și din dial și din valé, cari aceaste vii mi-au rămas
și mie de la tătă-mieu Axintie călugărul, cu cramă cu tot și cu vase cu
tot, câte sânt a vii, și mi s-au venit în parte(a) mea făr(ă) de alte surori
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a meali. Deci, fiind aceste vii făcute de tată-mieu pe moșiia sfintei
mănăstirii la săliști la Punteșeani, fiindu într-un gardu cu viile
mănăstirești și neputându-li eu lucra și a le ținé, li-am scos la vânzaré
și alții n-au încăput să li cumpere fiindu pe locul mănăstiri(i), și fiind
și tată-mieu de postrig de la Svânta Vineri. Deci, aceaste vii cu totul
pe cum scriem mai sus li-am vândut eu de a me voia bună sfinții sali
părintelui Neofit egumănului de Sv(â)nta Vineri dirept (…)1 lei bătuți
bani gata, denainte(a) sfinții sali părintelui Mitrofan, egumănul de Trei
Svetiteli, și denainte(a) lui lui Nectarie brat egumănul Mitrofan, și
denainte(a) lui Vas(i)lie Popa uricariul, și denainte(a) Tomei snă
Mădzărachi starostéli și altor oamini buni, carii s-au iscălit mai gios, ca
să fie sfintei mănăstiri moșié în véci de véci. Pentru mai mari credință
am pus degetul în loc de peceate, și eu Axintie uricariul am scris cu
dzisa lui Ion ca să-s(e) știe.
U @s, l<e>t =zsÌl <7230/1721> oc<tomvrye> cÆø <29>.
Eu Ion snă Axintie călugărul.
+ Egumenul Mitrofan Trei) Ierarhi (…)2.
+ Thoma Mazaraki (…)2.
Gheorghie, egumăn ot Dobrovețu.
Nectarios ieromonahul (…)2.
Biblioteca
Academiei
Române,
DCXXIII/151, original.
_________________________
1 Spațiu gol.
2 Semnături în limba greacă.
36.

Documente

istorice,

1726 (7234) iunie 12.

† Io Mihai Racovi]i voevoda, B<o>jy<6> mil<os>t<y6>,
g<os>p<o>dar\ Z<e>mle Moldavscoi. Dat-am carte(a) domnii mele
egumănului de Sfănta Viner(i) să fie volnic a trimite oamen(i) să
cosască făn la Mogoșești la moșie mănăstirii, și unde i-ar pune să
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cosască egumănul să nu cutedză a intra nice bo(i)er, nici alți nime,
făr(ă) știri egumănului, și nime să nu ste(a) înpotriva cărții domnii
mele, că pe unii ca cei vor fi de mari certari.
L<1>t<o> =zsÌld <7234/1726> iun<ye> vÆy <12>.
<Pe verso>: Rezumat în limba greacă.
Biblioteca
Academiei
Române,
DCXXIII/161, original, sigiliu mic octogonal.
37.

Documente

istorice,

1731 (7239) august 2, Iași.

† Io Grigorie Gica v<oe>v<o>da, B<o>j<y6> mil<o>st<y6>,
g<o>sp<o>d<a>r\ Ziml1 Moldavscoi. Dat-am cartea domnii mealé
rugătoriului nostru lui Filarit egumănul di S(f)ănta Viniri, și pi cini ar
trimiti, să fii volnicu cu carti(a) domnii meali a lua di a dzici(a) di pi o
moșăe a mănăstirii ce-a dzis că aré la Puntișini la ținutul Tutovii, să ia
din țarini, din fănați, din greadin(i) cu leagumi, din prisăci cu stupi,
din tot locul, cu tot vinitul pi obicii, și nim(e) să nu stea înpotriva cărții
g(ospo)d, iar cari ar avi(a) céva a răspundi, să vii di față.
U @s, l<1>to =zsÌlø <7239/1731> av<gust> vÆ <2>.
<Pe verso-ul filei a doua>: Rezumat în limba greacă.
BAR, Colecția Documente, DCXXIII/166, original, difolio,
sigiliu mic octogonal.
38.

1733 (7241) martie 15, Iași.

† Io Grigorie Gica voevoda, B<o>jye6 m<i>l<o>sty6, g<o>sp<o>dar\
Zemli Moldavscoi. Facem știre cu această carté a domnii meale tuturor
cu-i să cade a ști pentru sf(â)nta m(ă)n(ă)st(i)re Sv(â)nta Vineri den
târgul Eșilor, că iată neavând sv(â)nta m(ă)n(ă)stire alte sate cu
poslușneci fără numai satul Ulmii de la ținutul Hârlăului cu oameni
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poslușneci, însă numai oamenii fiind a m(ă)n(ă)st(i)rei Sfintii Vineri,
iară moșiia iaste a m(ă)n(ă)st(i)rei lui St0ii Arhangel, socotit-am
domniia mea că o sv(â)ntă casă ca aceasta fără oameni și fără
poslușaniie nu să poate chivernisi, și să cade să aibă poslușneci cu
așăzare de milă osăbiț(i) de altă țară. Și iată că m-am milostivit și pe
acei oameni i-am tocmit cu ruptă la visterie, să de(a) de om câte trii
ug(hi) într-un an și acei bani să-i de(a) pe trii ciferturi după tocmala
cum țin poslușneci și sfintele m(ă)n(ă)stiri a Sf(â)ntului Mormânt, iară
altă mai multu nici hârtii, nici alté, nici un fel de angării câte îs pe țar(ă)
să nu de(a), și acești poslușneci să fie în pace de cai de olac, de
podvodzi, și de clăci de fân domnescu, și de clăci de pluguri, și de
sécere, și de fân de men(n)zil, și de ordzu, și de podvoadele fânului
grajdiului g(ospo)d, și de lemne g(o)spod, și de toate beilicurile, să fie
în pace, numai ei să fie de poslușaniia sfintii m(ă)n(ă)st(i)re. Deci și
după a noastră viiaț(ă) și domniie pre cine Dumn(e)dzău va aleage a fi
domnu ț(ă)răi noastre, ori din fii noștri, ori dintr-altu niam, poftim
ca-s(ă) nu stricé această miluire și tocmire sv(i)ntii m(ă)n(ă)st(i)re, ce
mai vârtos să aibă a întări și a milui pentru a sa vecinica pomenire.
Aceasta scriem.
* @s, v<ă> leto =zsÌma <7241/1733> mes<é>]a mart<ye> eÆy
<15>.
Io Grigorie Gica voevod.
Tănasye di2c.
<Pe verso-ul filei a doua>: Două rezumate în limba greacă.
Biblioteca Academiei
DCXXIII/169, original, difolio,
39.

Române,

Colecția

Documente,

1738 (7246) mai 26, Iași.

Io Grigorie Gica voevoda, Boj<y6> m<i>l<o>sty6, g<o>sp<o>dar\
Z<e>mli Moldavscoi.
† Scriem d(o)mniia mea la credincios boiariul nostru
dumn(ea)lui Vas(i)lie Sturce biv vel stolnic, s(ă)n(ă)tat(e). Facem știre
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dum(itale) pintru o moșie a sfintii m(ă)n(ăs)tirii noastri Sfin(ții)
Arhanghel(i), anume Punteșenii, ce este acolo la Tutova, pintru care
moșie jălui rugătoriul nostru egumenul di la m(ă)n(ăs)tir(a) noastră,
dzicând că șed niști oamini acolo pe moșie m(ă)n(ăs)tirii și să hrănescu
pe alti hotară striini și pe moșie m(ă)n(ăs)tirii șed cu șidiri, și nici un
folos n-are m(ă)n(ăs)tiri(a) di dânșii, încă dzisă că-i facu și pagubă în
livezi; Pentru care iată că-ț(i) scriem dum(itale) să cauți să chemi pe
acii oamini față și să l(e) ei sama, și di a fi așe, ori să-s(e) aședză acei
oamini cu ispravnicul m(ă)n(ă)stirii ca să de și ei câti civa la
m(ă)n(ăs)tiri poslușanie, să aibă și m(ă)n(ăs)tiri(a) câte un folos di
dânșii, ori să li dai poroncă să-s(e) mute di pe locul m(ă)n(ăs)tirii, și să
l(e) dai dzi, și de n-ar vre(a) să aședză să-i rădici dum(neata) di pi
moșii(a) m(ă)n(ăs)tirii. Aceasta scriem.
U @s, l<1to> =zsÌme <7246/1738> mai cÆq <26>.
Biblioteca Academiei Române, Colecția
DCXXIII/176, original, difolio, sigiliu mic octogonal.
40.

Documente,

1741 (7249) mai 1, Iași.

Io Grigorie Gica voevoda, B<o>j<y6> m<i>l<o>sti6, g<o>sp<o>dar<\>
Zemli Moldavscoi. Facem știre cu această carte a domniei mele pentru
douădzăci de vieri oameni streini de altă țară ce ș-ar aduce rugătoriul
nostru chir Filaret, egumenul de la sv(â)nta m(ă)n(ă)stirea noastră Svtâ
Arhangel la viile ce are m(ă)n(ă)stirea la Punteșeani și la Ciohor,
pentru carii domnie mea m-am m(i)l(o)stivit și i-am (i)ertat de toati
dările ce vor fi pre alți lăcuitori, ei nemărui nemică să nu dea până la
seapt., iară după ce li să va plini cisla cărții g(os)p(o)d li să va da ruptă
pre an de om câte doi galbini, un galbăn vor da la Svtâ Dimitrye și un
galbăn la Svtâ Georgye, iar mai mult supărați nu vor fi, și li să vor da
și pecetluituri roșii pe fețe ca să fie cunoscuți dintre alți lăcuitori. Drept
acéia dumn(ea)voastră bo(i)eri și voi slujitori ce veți fi ori cu ce feliu
de slujbe la acel ținut (…)1 dacă veți vedea carte(a) domniei mele, toți
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să urmați după cum scrii mai sus. Mai mult nime să nu-i supere pesti
carte(a) domniei méle.
U @s, l<1>t<o> =zsÌmø <7249/1741> mai aÆ <1>.
Iò Grigorie Gica vòevoòda <m.p.>.
Proki v<e>l vist<iernic>.
<Pe verso-ul filei a doua>: Două rezumate în limba greacă.
Biblioteca Academiei Române, Colecția
DCXXIII/182, original, difolio, sigiliu mic octogonal.
_________________________
1 Spațiu gol.
41.

Documente,

<1758 septembrie 1-1759 august 31> 7267.

Cu mila lui Dumn(e)zău, Noi Ioan Theodor voevoda, domnul
Țerii Moldovei. Facem știre cu acest al domniei mele hrisov, că dândune jalobă mai în trecută vreme bo(i)eriul nostru Ștefan Bosie biv vel
jit(nicer) și cerșind de la domniia me ca să facem milă să-i dăm vo(i)e
să-ș(i) facă un (p)2od pe dubasă aice la Prut la moșie sa Măndzăteștii,
ci este la ținutul Eșului. Deci și domniia mea vrând a face cel mai bun
lu(cr)2u și cu dreptate pentru ca să aibă întemeere și bună stare, am
socotit și i-am orânduit această triabă la (ci)2nstit al nostru
duhovnicescu părinte, svințiia sa chir Iacov, mitropolitul țerăi, și la
cinstiți și credincioș(i) bo(i)erii domniei meli, dumnealor toți veliții
boiari, și după cercetare(a) dumn(i)lorsale ce vor face și precum vor
afla dreptate, întru adivăr să ne înștiințedzé prin anaforaoa
dumn(i)lorsalé și apoi să dăm hotărâre. Deci, dar și dumn(e)alor după
poruncă au cercetat și au luat sama la toate pricinile și au aflat cu cale
și cu dreptate să i să dea vo(i)e jitniceriului Bosie ca să-ș(i) facă podul
acela, și după alegire(a) dumn(ealor) veliților bo(i)eri au făcut și
anafora cătră noi, care mai pre largu arată și sint dumnealor cu toții
iscăliți; care anafora cunoscându-să și de cătră domnie mea că este cu
cale și cu dreptate, am întărit-o și de la noi cu domniasca noastră
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peceté, și i-am dat vo(i)e să-ș(i) facă podul acela. Și încă i-am dat și lam miluit și cu deosăbit a domniei meli hrisov de stăpânire în veci.
Dar după aceasta, piste câteva dzili au (i)eșit egumenul de la
Mănăstire(a) Sfânta Vineri, anume (...)1 zicănd că are giudecată cu
Ștefan Bosie jit(nicer) pentru podul acesta, că nu i s-ar cădea să-l facă,
că mănăstire(a) are cărți și hrisoave domnești să fie popriți alții toți să
nu facă nime pod piste Prut pe dubasu, încă de la Țuțora în sus și
pân(ă) la podul lui Gherman, ce să fie numai podul lor la Zagarance.
Osăbit de aceasta au mai arătat că nu este cu dreptate a să face și alt
pod aiure să-l păgub(e)ască di venitul său, căci el trage toată
supărare(a) drumului și toati beilicurili, și afară di acestea au au mai
arătat că făcându-să poduri multe este de mare stricăciune și supărare
lăcuitorilor.
Care aceste arătânduni-le egumenul, n-am vrut să trecem
numai cu videre(a), ce deosăbit am poruncit domniia mea și s-au
strânsu toată bo(i)erime(a), și înnainte(a) domniei meli s-au făcut
cercetare și s-au luat sama pre amăruntul tuturor pricinilor ce-au
arătat egumenul, și întâi ne-au citit toate scrisorile de la vechii domni,
și nici de la un domnu nu are vreo scrisoare întemeiată ca aceiia cu
vreo pricină care să-i dea o mare stăpânire ca aceasta să fie numai
podul lui, fără numai o carte a răposatului domnu Mihai vodă
Racoviță, care așea scrie într-acesta chip; de la Țuțora și păn(ă) la podul
lui Gherman să fie numai podul Zagarancii. Și la aceasta s-au făcut
mare cercetare cu toată bo(i)erime(a) și într-acesta chip s-au găsit cu
cale și după dreptate s-au hotărât. Oricare domnu v-ar fi dat un lucru
ca acela precum și domniia sa Mihai vod(ă) bine au dat, și întru dzilele
domniei sali cum au vrut așe au miluit, dar și alți domni pre urma
domniei sale vrând să mai dea și altora și să miluiască, cu dreptate este
și nu poate să-i popriască, și mai cu diadinsul că apele aceste mari sint
domnești și domnul ce este face ce vr(e)a și când va vre(a) poate; Dar
încă că să face atâta de mare strâmbătate a rămâne numai podul
Zagarancii ca un stăpân la atâte moșii streine cale de 7 – 8 ce(as)2uri
de la Țuțora și păn(ă) la podul lui Gherman, să fie numai podul acela
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să ia vinit, și alții toți să prăvască și să să păgub(e)ască de vinitul său,
și încă nici domnii să nu poată a mai milui și pe alții.
Aceasta este cunoscută aevea un lucru pre fără de ca(...)2 și o
mare strămbătate. Deosăbit că au arătat că el ar fi trăgând toati
supărările drumului și toat(e)2 beilicurile, și pentru aceia i s-ar cădea
să aibă acest venit a podului; care la aceasta el singur să dă vinovat, că
adev(ăr)2at toati conacile și toate beilicurile, cum și tărgul Iașii de nu
să supără cu conacile este de cănd s-au făcut satul acela a lui Bosie
jit(nicer, mergu și să toati conacili acolo cum și alte supărări ce să
întâmplă, iar egumen(ul) acolo la Zagarance nu ține măcar un om
pentru ca să nu să supere de nimică, ce numai podul și cărci(u)ma
pentru venitul său. Aceste le are și le ține.
Au mai arătat egumenul că fiind poduri multe este de
stricăciune și supărare lăcuitorilor, și iarăș pentru ce pricină să fie
aceasta, că este un lucru cunoscut că poduri fiind mai multe este și
brudina mai (i)eftină, dar și trecire(a) lăcuitorilor mai cu îndămănă și
mai cu odihna l(or)2 și adevărat la câte au arătat egumenul, s-au
cunoscut la toate înprotiva dreptății.
Și însumi domniia me și tot divanul bo(i)erimii domniei meli
am cunoscut și cu dreptate am hotărât ca să-ș(i) facă jit(nicerul) Bosie
(po)2dul acesta, și dispre egumenul de Sfânta Vineri niciodată cât de
puțină pricină să nu mai aibă, nici (gi)1udecata aceasta să să mai caute
vreodată, că cu divanul și cu toată bo(i)erime(a) de obștiia s-au căutat
(cu)2 amăruntul și s-au hotărât, și încă mai întărim și cu acest al doile(a)
hrisov al domniei meli ca să-ș(i) facă podul acesta și să-l stăpâniască
cu pace în veci.
Let =zsÌxz <7267/1758 septembrie 1-1759 august 31>.
Noi Ioan voevoda.
ªefan Ros<e>t vil log<o>f<e>t prokitilnom.
<Pe verso-ul filei a doua>: Let 7267 / Hrisov pentru podul pe
apa Prutului la moșie Mânzăteștii, țin(utul) Eșului; Rezumat în limba
greacă.
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Biblioteca
Academiei
Române,
Documente
istorice,
DCXXIII/201, original, difolio, pecete mică octogonală, rupt.
_________________________
1 Lipsă.
2 Rupt.

42.

1760 (7268) august 26.

Io
Ioan
9eodor
v<oe>voda,
Boj<y>i
m<i>l<o>st<y6>,
g<os>p<o>dar<\> Z<e>mle Moldavscoi. Scriem domniia me la boeriul
nostru Ștefan Popăscul vornec de po(a)rtă. Îți facem știre că ni-a spus
domnii meli cin(stit) părintele și rugătoriul nostru Svenție sa chir
Paisie, proin mitropolit de Evrip, epitropul svintii măn(ă)stiri
Frumoasăi și a Svintii Vineri, zăcănd că are măn(ă)stire(a) Frumoasa o
moșie, anume Punteșenii ot țân(ut)ul Tutovii, și acmu vrând ca să
hotărască ace(a) moșie a măn(ă)stirii iată că te rânduim viindu-ți
carte(a) domnii meli, să te scoli și să mergi acolo la ace(a) moșie, și
străngănd pe toți răzăși(i) și înpregiurașii ce vor fi, după carte de
blăstăm ce s-au trimis să faci cercetari cu amăruntul și dup(ă) cum s-a
dovedi cu dreptati din scrisori ce are măn(ă)stirea și din mărturii a
oameni bătrâni, să alegi toată moșie măn(ă)stirii și să hotărăști cu
pietre de umbe părțile, și dup(ă) alegire(a) și hotărâre(a) ce vii faci să
dai și mărturie hotarnic(ă) ca să-s(e) fac(ă) întăritură și de la domnie
me. Aceasta scriem.
L<1t<o> =zsÌxi <7268/1760> av<g>s<u>t cÆq <26>.
Proki v<e>l log<o>f<e>t.
<Pe verso-ul filei a doua>: Rezumat în limba greacă.
Biblioteca Academiei Române, Colecția
DCXXIII/203, original, difolio, pecete mică octogonală.
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43.

1766 septembrie 14.

Io Grigoryi Alecsandru Gica v<oe>vod<a>, B<o>j<y6> m<i>l<o>st<y6>,
g<os>p<o>dar<\> Zăm<li> M<o>ldavscoi. Credincios boeriul domnii méle
dum(neata) Iordachi biv vÆ <2> vist(iernic), is(pravnic) de ținutul
Tutovii, îț(i) facem știre că domnii méle au jăluit cuvios rugătoriul
nostru svințiia sa Io(a)chim ecsarhos, vechilul sfintii mănăstiri Sfintii
Viniri i a lui Sfeti Arhanghel ot Frumoasa, zicănd că Sfânta Viniri ari o
moșie la acel ținut al Tutovii, anumi Puntășănii, pe cari moșie a fi
șăzând câțiva oameni și s-ar fi obicinuit de vr(e)o doi ani încoace de
nu să supun ca să de(a) adetiul locului, atâta de casă, cât din vii, și din
țarină, și dintr-altile, și cerșând dreptati la domniia mea, iată că-ț(i)
scriem dum(itale) să cercetez(i), și fiind dup(ă) cum jăluești să-i supui
și să înpleniști tot până la cel puțin, ca să nu rămâi mănăstire(a)
păgubașă de venitul moșii sale ce arată mai sus. Iar având ciniva mai
mul(t) a răspundi cu zi de soroc și cu mărturie dum(itale) să vii la
divan. Aceasta scriem.
L<1t<o> =ašÌxq <1766> săpt<emvrye> dÆy <14>.
Proki v<e>l log<o>f<e>t.
<Pe verso>: Rezumat în limba greacă.
Biblioteca Academiei Române, Colecția
DCXXIII/209, original, pecete mică octogonală.
44.

Documente,

1777 iunie 18.

Io Grigorye Alecsandru Gica v<oe>voda, Boj<y6> m<i>l<o>st<y6>,
g<os>p<o>dar<\> Z<emli> Moldavscoi. Credincios bo(i)eriul domnii meli
dum(nealui) Sandul biv vel șăt(rar), ispravn(i)c de țin(utul) Vasluiului.
Să faci știré dumi(tale) că domnii meli au dat jalobă (…)1 Grigorii,
egumenu(l) de la Sfânta Vinerea, arătând cum că la acel țin(ut) aré
mănăstirea un schit făcut pi o moșii a mănăstirii, cari moșii să numiști
Muntinii, cari moșii s-ar fi înpresurându di cătră alți răzăș(i) și
înpregiuraș(i), și cerșându-ș(i) dreptate de la domniia mea ca să i s(e)
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aliagă și să i s(e) hotărasc(ă) numita moșii os(ă)bită de cătră altora. Iată
scriem dumi(itale) să răndu(i)ești mazăli de credință ca-s(ă) miargă
acolo la starea moșii și străngând pi toț(i) răzășii și înpregiurașii, și
dup(ă) cercetarea scrisorilor, cum și dup(ă) mărturiile răzășilor și a
înpregiurași(lor) să aliagă și să hotărască moșiia mănăstirii os(ă)bită
de cătră altor răzăș(i), stâlpindu-o și cu pi(e)tri hotară, dând și mărturii
hotarnică în sămne, iscălită de dumi(tale) și de rânduiții mazăli și de
răzăș(i) și alții câț(i) să vor afla la ace(a) cercetari; cari mărturii
hotarnică să o triimiț(i) aicea la dum(nealui) vel log(o)f(et) ca să o
cerceteză, și aflăndu-o făcută cu cali și cu dreptate i să va da numitului
egum(e)nu și întăritură de la domnie mea, iar neodihnidu-s(e) vreo
parte cu alegere(a) și hotărârea ci l(e)-or faci, cu zi de soroc și cu
mărturie dumi(tale) să vii la divanu. Aceasta scriem.
=ašÌoz <1777> iuni<e> iÆy <18>.
Proki vel log<o>f<e>t.
S-au trecut la condică.
<Pe verso-ul filei a doua>: Rezumat în limba greacă.
Biblioteca Academiei Române, Colecția
DCXXIII/212, original, difolio, pecete mică octogonală.
_________________________
1 Spațiu gol.
45.

Documente,

1799 septembrie 4.

Noi Costandin Alexandru Ipsilant v(oie)vod, cu mila lui
Dumnezău, domnu Țări(i) Moldavii. De vremi cé domnii mele ne-au
dat jalobă pit(arul) Toader Jora, arătând că la țăn(u)t(ul) Tutovii ar fi
avănd doauă moșii, anume Tomeștii și Saca, care moșii s-ar fi
megieșind la parte(a) din sus cu moșie Ciuruleștii a Măn(ă)stirii
Svintei Vineri de aice din Eși, și cu moșie Bălăneștii a Măn(ă)stirii
Răchitoasa, i s-ar fi pricinuit înpresurare, pentru care au făcut cerire ca
să-s(e) scoață de supt ace(a) înpresurare. Din poronca domnii mele sau orânduit bo(i)eri hotarnici să facă cercetare la fața locului, pe
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dumn(ea)lor isprav(ni)ci(i) de țăn(u)t(ul) Tutovii, și dumi(sale)
med(elnicerul) Iordache Miclescu. Deci, la vreme(a) când dum(nea)lor
bo(i)erii vor mergi la stare(a) locului, poroncim domnie me atât cuvioșăilor voastre egumeni de pe la mai sus numitele măn(ă)stiri, cum și
(altor)1tor megieși pe care trebuința îi va ceri, după înștiințare(a) ce
veț(i) lua de la bo(i)erii hotarnici, îndată să vă sculaț(i), ori înș(i)vă sau
vechili să vă trimetiț(i) cu toate scrisorile și dovezăle ce veț(i) ave(a),
ca să ste(a) de față la cercetare(a) ce să va face. Căci care nu va urma a
mergi sau vechil a-ș(i) trimeti, apoi dum(nea)lor bo(i)erii hotarnici
după poronca ce au, vor da sfârșit pricinii, și în urmă or(i)cine va face
arătare că i s-au făcut vreo înpresurare, nici o ascultare nu i să va da.
1799 sept(embrie) 4
Procit log(o)f(e)t.
S-au trecut în condică, M(a)t(ei) cond(icar).
<Pe verso-ul filei a doua>: Carte g(os)p(o)d / Cătră toți de
obștie să vie de față la stare(a) locului cu scrisor(i) dovez(i) ce vor
ave(a) ca să să poată da ce(a) de svâ(r)șit hotărâre, căci să megeeșăsc
cu moșiile acestu(i), Tomeștii, Saca și Bălăneștii.
<Cu un rezumat în grafie latină>: 1799 sept(embrie) 4. Porunca
lui Constantin Alexandru Ipsilant v(oie)v(o)d către egumenii
monastirilor Răchitoasa și Sf(ânta) Vineri din Iași și către megieși, ca
să să înfățoșeze la alegerea hotarelor moșilor Tomeștii și Saca a
pitarului Toader Jora, cu care alegere a însărcinat pe ispravnicii
ținutului Tutova și pe med(elnicerul) Iordachi Miclescu.
Biblioteca Academiei Române, Documente istorice, DLXV/23,
original, difolio, sigiliu oval.
_________________________
1 Rupt.
46.

1799 septembrie 21.

Noi Costandin Alexandru Ipsilant v(oie)voda, cu mila lui
Dumnezău, domnu Țări(i) Moldaviei. Cinst(iți) și credincioși bo(i)erii
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domnii mele, dum(nea)v(oastră) is(pravnici) de țăn(u)t(ul) Tutovii i
dum(neata) Iordachi Miclescu biv vel med(elnicer), săn(ă)t(ate). Iată vi
să triimeti jaloba ce au dat domnii mele pit(arul) Toader Jora, din care
pre larg viț(i) înțălegi cerire ci face, arătând că la țăn(u)t(ul) acela ar fi
având doauă moșii, anume Tomeștii și Saca, cari moșii s-ar fi
mégieșănd în parte(a) de sus cu moșie Ciuruleștii a Mănăstirii Sfintei
Viniri de aice din Eș(i) și cu moșie Bălăneștii a Mănăstirii Răchitoasa,
care cu hotărătura ce s-ar fi făcut în anii trecuți moșăi Bălăneștii a
Mănăstirii Răchitoasa i s-ar fi pricinuit jăl(uito)r(ului) mare
înpresurare, pentru care au cerșut ca să-s(e) scoată de supt ace(a)
înpresurare. Drept aceia scriim dum(nea)v(oastră) să mergiți la
stare(a) locului, unde adunând atât pe vechilii mănăstirilor Răchitoasa
și Sfânta Viniri cu scrisorile moșăilor de sus arătate, cât și pe alțăi pe
care trebuința îi va ceri, să faciț(i) foarte cu amăruntul cercetare tuturor
scrisorilor de îmbe părțile ca să aflați și să dovidiți cele drepti și
adivărate margini a numitilor moșii a jăl(uito)r(ului). Și di viț(i)
cunoaște că cu ace(a) hotărătură i s-ar fi pricinuit vreo strămbătate,
dum(nea)v(oastră) să îndreptați, puind și p(i)etri hotară pe la locurile
ce va ceri trebuința și va da dreptate, dănd și mărturie hotarnică în
sămne și în stănjăni iscălită pe obiceiu. Iar cănd după cercetare și
alegire ci veț(i) faci va rămăne vreo parte nemulțămit(ă), atunce să dați
mărturie și hartă închipuitoare de stare(a) locului la parte(a) ci să va
căde, în care să-s(e) arăte și locul de pricină și prin ză de soroc ci le
veț(i) pune vor vini la divan și de aice li să va da hotărâre după cum a
fi cu dreptul, și pietri hotară nu veț(i) puni.
1799 săpt(embrie) 21
Procit log(o)f(ă)t.
<Pe verso>: Cinst(iți) și credincioși bo(i)erii domnii meli
dum(nea)v(oastră) isprav(ni)ci de țin(utul) Tutovii i dum(neata)
Iordachi Miclescu biv vel med(elnicer) cu sănătate să să dea; De
hotărăt; Pit(arul) Toad(e)r Jora; Pentru înpresurătura Tomeștilor.
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Biblioteca Academiei Române, Documente istorice, DLXV/24,
original.
47.

<începutul secolului al XIX ?>.

1. + Suret de la Rad(u) v(oie)v(o)d, anul zrÌcz <7127/1618>
dec<emvrye> zÆy <17>. Întărire și danie, și miluire, pe hrisovul de la Petru
v(oie)v(o)d, ce s-au aflat stricat în pământ, numai pecét(ea) lui au
rămas, întru care arată pentru acest loc al Sfintii Mănăstiri Balica,
hramul S(finții) Arh(angheli) Mihail și Gavriil, care loc să încépe de la
mănăstire în gios la punte la capul grădinii lui Nicoară, și de acolo în
sus la drumul cel mare al Scânteii înprotiva pârâului Gălății și
înprotiva morii călug(ă)riților de la Socola, iară spre pădure până la
Cetățue, de unde să prăvale apa spre mănă(s)tire. Atâta iaste tot
hotarul înprejurul mănăstirii315.
2. + Suret de la Miron Barnovschi Moghil(ă) vo(ie)v(o)d, anul
zrÌli <7138/1630> ap<prilye>
vÆ <2>. Întărire și danie și miluire pe
hrisovul de la Radu v(oie)v(o)d, iarăș pe acest loc al sfintei mănăstiri,
care loc să încépe în sămne de la sf(â)nta mănăstire în jos până la punte
la capul grădinii lui Nicoară, și de acolo în sus până la drumul cel mare
al Scânteii înprotiva pârăului Gălății și înprotiva morii călug(ă)riților
de la Socola, iară despre pădure până la Cetățue, de unde să prăvale
apa spre mănăstire. Atâta iast(e) tot hotarul înprejurul mănăstirii316.
3. + Suret de la Efstratie Dabij(a) vo(ie)v(o)d, anul zrÌoa
<7171/1663> ap<prilye> qÆy <16>, în joia cea mare. Întărire și danie și
miluire pe hrisovul de la Petru v(oie)v(o)d pe moșia sf(i)ntei mănăstiri
ce să chiamă Galata de Jos, care loc să încépe în sămne de la mănăstire
în jos până la punte la capul grădinii lui Nicoară, și de acolo în sus
până la drumul cel mare al Scănteii înprotiva pârâului Gălății și
EDIȚII: DIR. A. Moldova, XVII, IV, p. 301-302, nr. 370; Documente
privitoare la istoria orașului Iași, vol. I, Acte interne (1408-1660), editate de Ioan
Caproșu și Petronel Zahariuc, p. 174-176, nr. 125
316 EDIȚII: DRH, A, XIX, p. 454-456, nr. 333; Documente privitoare la istoria
orașului Iași, vol. I, p.246-248, nr. 181 (datat <1628 (7136)> 2 aprilie ).
315
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înprotiva morii mănăstirii Socolii, iară despre pădure până la Cetățue,
de unde să prăvale apa cătră mănăstire. Atâta iast(e) tot hotarul
înpregiurul mănăstirii.
4. + Suret de la Duc(a) v(oie)v(o)d, anul zrÌoz <7177/1669>
ap<prilye> iÆ <8>. Întărire pe locul ce are Sf(â)nta Mănăstire Balica
înpregiurul sfintii mănăstiri, cu loc de case pentru poslușnici, și cu loc
de grădini, ce iast(e) danie sf(i)ntei mănăstiri de la Petru v(oie)v(o)d,
a căruia loc sămnele sânt și să încep de la mănăstire în jos până la punte
la capul grădinii lui Nicoară, și de acolo în sus până la drumul cel mare
al Scănteii înprotiva pârâului Gălății și înprotiva morii măn(ă)stirii
Socolii, iară despre pădure până la Cetățue de unde să prevale apa
cătră mănăstire. Atâta iaste tot hotarul înprejurul mănăstirii Balicăi317.
5. Suret de l(a) Vas(i)le v(oie)v(o)d, anul zrÌmv <7142/1634>
iul<ye> gÆy <13>.
Dat-am domniia mea și întărit sf(i)ntii măn(ă)stiri ce-s(e)
numéște Balica pre locul de pen prejurul sf(i)ntei mănăstiri, care loc să
încépe de la sf(â)nta mănăstire în jos la punte la capul grădinii lui
Nicoară, și de acolo în sus până la drumul cel mare al Scănteii,
înprotiva părâului Gălății și înprotiva morii călugăriților de la Socola,
iară la pădure până la Cetățue, și de unde să prăvale apa cătră
măn(ă)stire, atâta iast(e) tot hotarul măn(ă)stirii, precum scrie în
dresurile de întăritură ce are măn(ă)stirea de la răpos(atul) Rad(u)
v(oie)v(o)d și pe unde au hotărât și acum boiariul domnii méle Ionașcu
vor(nic) de gloat(ă)318 și au pus stâlpi; acest loc ca să fie și de la domniia
mea pe sémnele ce scrie mai sus.
6. + Suret de la Rad(u) v(oie)v(o)d, anul zrÌcq <7126/1618> iun<ye>
yÆ <10>.
Dat-am cart(ea) domnii méle rugătoriului nostru egum(e)nului
și a tot săborul de la Sf(â)nta Mănăstire Galata, ca să fie mare și
putérnic(ă) cu aceast(ă) carti a domnii méle a apăra un heleșteu cu
EDIȚII: Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol. II, p. 216, nr. 246.
A se vedea mărturia vornicului de gloată Ionașcu în DRH, A. Moldova,
XXII, volum întocmit de Leon Șimanschi, Nistor Ciocan, Georgeta Ignat și
Dumitru Agache, București, Editura Academiei Române, 1996, p. 192, nr. 171.
317
318

159

moară a sfintei mănăstiri care iaste lângă mănăstire, și nimenea să nu
fie volnic a intra ca să vânéze péște, iară pe cine ar afla vânând péște
într-acel helișteu să aibă a-i lua tot ori ce-a găsi la dănșii, și pe dânșii
să aibă a-i aduce înnaint(ea) d(o)mnii méle, și nimenea să nu stea
înprotiva cărții domnii méle, că așa poruncéște d(o)mniia mea.
7. Suret de la Anton(ie) v(oie)v(o)d, anul zrÌpd <7184/1676>
gen<arye> cÆ <20>. Adec(ă) domnie me am dat pozvolenie rugătorului
nostru egumenul de la Sfânta Vineri și de la Balica din târgu din Eș cas(ă) aibă a face roată di moară pre locul și pre moșie mănăstirii Balicăi
unde este roata morii cea di silitră domn(e)ască să fie de hrana
mănăstirilor ce scriem mai sus, însă când va fi lucru domnescu la
moara silitrii și va fi ap(ă) di înblată amândoa roatele, iară di nu va fi
ap(ă) di agiunsu va sta roata mănăstirii și va înnbla roata ce(a) di silitră
păn(ă) să va sfârși lucru(l) domnescu, di acii iarăș va înnbla roata
mănăstirii de va măcina. Ace(a)sta scriem.
8. Suret de la Antioh Costandin v(oie)v(o)d, anul zsÌq
<7206/1698> ap<rilye> gÆy <13>. Facem știr(e) cu această carte a domnii
meli că având păr(ă) di față, înnainte(a) domnii meli și a tot Sfatul
nostru, rugători(i) noștri egumenul di la Sfânta Vineri din târgu din Eș
și di la Balica, mănăstire(a) din șes ce s-au chemat Gălata di Gios, cu
egumenul de Gălata pentru niște moari ce au făcut și Sfânta Viner(i) și
Gălata în gârla ce au fost pioa di silitră, care gârlă iast(e) din iazul
morilor mănăstirii Balicăi celor vechi ci sintu do(u)a roati dzicând
egumenul di Gălata că ș-au pus egumenul di Sfânta Vineri iazul
morilor lui ce-s în Gârla Silitrii, făcute acmu pre sus și nu mergi ap(a)
di agiunsu să-s(e) înple și moara Gălății ce-i mai gios.
Pentru aceia domnie me(a) înpreun(ă) cu tot sfatul domniei
meli am socotit și am ales pre al nostru cinstit și credincios boeru
dumn(e)alui Ilii Enachi vel stolnic, și l-am trimis acolo ca-s(ă) ca să
socot(e)ască și-s(ă) așezi cum va fi mai cu dreptul, și mergând
dumn(e)alui stolnicul acolo așa au aflat să mai coboare egumenul di
Sfânta Viner(i) puțintrel lăptoacele morilor lui din vad di unde au fost
pioa silitrii să m(e)argă ap(a) și și la moară Gălății cum trebu(i)e, însă
când va fi ap(a) de agiunsu să agiungă apă morilor mănăstirii Balicăi
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celor do(u)a roati vechi ce sint în iazul di unde iast(e) gârla silitrii cât(ă)
ap(ă) va prisosi dintr-apa acelor do(u)ă roate a morilor celor vechi a
Balicăi, atâta să sloboad(ă) pre gârla silitrii să înpli și celi mor(i) din
gârla silitrii ș-a Sfintii Vinir(i) și a Gălății; iar când va fi ap(ă) numai di
celi do(u)a roate vechi a morilor Balicăi, numaia cele să înble, iară
morile din gârla silitrii să ste(a) păn(ă) când va fi ap(ă) di prisosit
morilor Balicăi celor vechi, făcând dumn(e)alui stolnicul cel mar(e) și
mărturii la mânule amândurora egumenilor și de Sfânta Viner(i) și de
Gălata cu iscălitura dumisale, în care mărturie au iscălit și egumenii
amândoi vădzind așdzar(e) dreaptă făr(ă) nici o strâmbătate și încă au
mai iscălit și alți egumene di pe la alte sfinte mănăstir(i) care s-au
tâmplat la această socot(e)ală și aședzar(e) ce(a) pe cum scrie în
mărturie dumisali stolnicului așa să-s(e) ție, însă am dat domnie me
această carte a domnii meli la mâna egumenului di Sfânta Viner(i), ca
di s-ar scula cineva din oamenii egumenului di Gălata, or(i) morar(i),
o(ri) slug(i), ori ciia ci n-ar hi, ori singur egumenul di Gălata să
m(e)argă dzioa sau noapti(a) pre ascunsu, să m(e)argă la iazul morilor
sau lăptoacele morilor Balicăi de unde au fost pioa silitrii să sloboad(ă)
ap(a) pe gârla morilor Gălății când ar hi ap(ă) numai pe cele do(u)a
roati vechi a morilor Balicăi și ar sminti morili din ap(ă) să nu înble,
pre unul ca acela să-l aduc(ă) la divan și-s(ă) hie de mar(e) certar(e), șis(ă) plat(e)ască și paguba morilor Balicăi celor vechi ce-ar păgubi, iar
când ar hi ap(ă) multă să să tr(e)ac(ă) peste cum trebu(i)e morilor
Balicăi celor vechi cu socot(e)al(ă) bun(ă) și-s(ă) sloboad(ă) ap(a) și pe
gârla silitrii să înble și acele mori, iar când n-ar ave(a) ap(ă) di agiunsu,
atunce să-i ste(a) și moara Sfentii Viner(i) ce-i în gârla silitrii și a Gălății
ce-i mai di gios de acești pea ci(a) gârlă. Și într-alt chip să nu hie319.
9. Surit de la Anton(ie) Rusăt voevodu, let zrÌpd <7184/1676>
gen<arye> cÆi
<28>. Adic(ă) domniia mi(a) am dat pozvolenie
rug(ă)toriului nostru eguminul de la Sfinta Viner(i) și di la Balica din
târgu din Eși ca să aibă a face roată di moară pré locul și pre moșie
319

139.

EDIȚII: Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol. III, p. 119-120, nr.
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măn(ă)stirii Balicăi unde esti roata morii cea de silitră domniască, să
fie de hrana mănăstirilor ci scriem mai sus, însă când va fi lucru
domnesc la mo(a)ra silitrii și va fi apă de înblat amândoa(uă) ro(a)tile
vor înbla amândoa(uă), iar di nu va fi ap(ă) de agiu(n)s vas ta ro(a)ta
mănăstirii și va înbla roata cea di silitră păn(ă) să va sfârși lucrul
domnisc. Dici iarăș va înbla roata măn(ă)stirii de va măcina. Aceasta
scriem.
10. Suret de la Ant(i)ohi Costandin voevoda, lit zsÌq
<7206/1698> ap<rilye> qÆ <6>. Adic(ă) domniia me(a) am întărit pe
rug(ă)toriul nostru pré eguminul di Sfânta Viniri di aici di(n) Eși și di
la Balica, ci să chiam(ă) Galata de Gios, ca să fii volnic cu carti(a)
domnié(i) mili a-ș(i) faci do(u)a ro(a)ti di mo(a)ră pré locul și pré moșie
Sfintii Mănăstiri Balicăi, unde au fost și mai denainte o ro(a)t(ă) de sau făcut silitră domniască. Acmu domniia mi(a) m-am milostivit și liam dat ca să-ș(i) fac(ă) acisti doa(uă) roate de mo(a)ră pi locul
mănăstirii ca să fie pintru hrana călugărilor cari vor hi la cinsti
măn(ă)stirii, însă când s-ar tânpla ca să să fac(ă) silitră domniască
acolo, iar o roată de acisti să aibă a înbla pi silitră până s-ar istovi lucrul
domnesc, și apoi iar să fie a mănăstirii précum ni-au arătat cărți dintăriturăși de la alți domni ce-au fost mai dinainti de noi. Pentru aciia și
domniia mi(a) am dat și am întărit pré eguminul de Sfânta Vinir(i) cu
acili do(u)a ro(a)ti de mo(a)ră ci sânt pi moșie măn(ă)stirii ca să fie și
de la domnie mi(a) driaptă ocină și moșie, alt nim(e) să nu-s(e) mai
sco(a)li piste carte(a) domnii mil(e). Toe pi[im. Inac ne butit.
BAR, Documente istorice, DCXXIII/20, suret.
_________________________
1 Numerotarea de altă mână.
48.

1842 aprilie 9.

Divanu(l) apelativ a Țării de Sus
Costandin Andoniu aflându-să datoriu cu o somă bani la
câteva feță și după strâmtorirea ci i s-au făcut, neurmând a îndestula
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pe creditori, s-au încuviințat a să vinde prin mezat trii dugheni a
datornicul(u)i de la ulița bisăricii Sf(â)n(ta) Vineri pe locu(l) cu bezmăn
a zisăi bisărici. Deci, la 7 iuli(e), anul 1838, prin țidula cu No 5111, s-au
scris orășăneștii obștii ca să pui în lucrare strigare la mezat a
arătatil(o)r dugheni în legiuitul termin de 40 zile, cu aceasta ca
cumpărătoriul pentru plata bezmănul(u)i cătră m(ă)ns(tire) să aibă a
urma precum obștești s-ar pune la cali de cătră cârmuire când totodată
prin țircularnici s-au poroncit a să urma publicarisăre și în tot
prințipatul, după cari asupra neînvoiril(o)r ci urma între
m(ă)n(ă)s(tire), proprietari locuril(o)r, cu fețăle bezmănare, s-au făcut
de obșteasca obicinuita adunare pravila publicarisătă prin foaia
sătească din 22 iunii, No 25, în cari sânt trecuti și arătatili trii dugheni
cu hotărâri de a să plăti bezmăn un galbăn pe fieșticari stă(n)j(en) din
fața uliții. Așadar în priviri că vreo altă pricină nu s-au ivit asupra
arătatil(o)r dugheni iar creditorii necontenit stăruie, s-au urmat
strigare mezatul(u)i în îndestuli rânduri la zioa hotărâtă pentru
asămine, iar în sfârșit la 27 a trecutei luni martii urmându-să ce-a mai
de pe urmă strigare în neființa datornicul(u)i Andoniu, cari după
chemarea ci i s-au făcut n-au urmat a veni, nimine altul n-au dat mai
folositori preț decât dum(nea)lui maiorul Gavril Bacenschi, sumă de
trii sute galbini blancu, și așa s-au făcut hareșluire mezatul(u)i asupra
dumn(ealui) cu arătatul prețu de 300 #, cari sumă s-au și priimit di la
dum(nea)lui în dipozitul divanul(u)i, precum săvârșirea acestui mezat
să arată la țidula obștii cătră telal bașa adiverită de divan supt No 1282.
Drept aceia așa precum vânzarea pomenitil(o)r trii dugheni au luat
săvârșire prin mezat după toati formile, apoi dum(nea)lui
cumpărătoriul maioru(l) Bacenschi să aibă a li stăpâni ca pe niște
drepti acareturi a dumn(ealui), plătind m(ă)n(ă)s(tirii) bezmănul
legiuit de așăzământ.
Iscăliți.
Cantacuzăn / vor(ni)c Paladi / aga Cantacuzân(o).
L(ocul) p(eceții) Divan(ului).
Direc(tor) Stamati.
Șăf Mile.
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Pentru întocmai stolnic Ion Grigorovu (?).
Secția 1iu.
No 1560.
1842 apr(ilie) 9 zile.
Giudecătoria țin(u)t(ului) Eșii, Secții 1iu.
Copiia aceasta posleduindu-s(e) din cuvânt în cuvânt și fiind
întocmai cu or(i)ginalu(l), să încredințaz(ă) pi formă potrivit ceririi ci
prin osebit înscris au făcut evreii Lupu Tiutiunar și Herșcu Tiboaciu,
trecut la registru supt N. 1080.
<ss> M. Danu.
<ss>
Direc(to)r <ss> Alicsandrescu.
Stolnic <ss> Ion Grigorovu (?).
N. 138
1847 mart(ie) 8.
ANI, Colecția Documente, 840/65, copie, pecete.
49.

1849 ianuarie 3, Iași.

Învoială
Pentru hotarăle dintre moșiia Păntișănii, proprieta a
Măn(ăsti)rii Sf(â)n(ta) Vineri din Eș(i), și dintre moșiia Chițcanii,
proprieta a gios iscălitei, amândouă din țăn(u)t(ul) Tutovvii, urmând
prigonire și gâlcevire, astăz(i) amândouă părțile am ales și am găsit
mai folositoriu a curma prin învoială ace(a) neînvoire de hotară.
Deci, în priivirea hotarnicii vornicului de poartă Ștefan
Popăscu ce are măn(ăsti)re(a) din 7269 <1760> oct(ombrie) 12, pe care
și o parte și alta să întemeiază, s-au făcut această de față vecinică
învoială ca hotarul între Păntișăni și între Chițcani să fie și de acum
înnainte pentru totdeauna nestrămutat în următoriul chip, adică din
muchea dealului despre apus despre Pârvești, unde este colțu și
astăz(i), între Păntișăni și între Chițcani, la cari locu să vor puni acum
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două pietre hotară și să va face și movilă; De acolo spre răsărit pe
matca văii Tavale din movilă în movilă, precum îș(i) are valea ființa ei
și precum astăz(i) urmează stăpânire până în gura acei văi, unde dă în
părău(l) ce vine de la Punteșăni în piiatra hotar a hotarnicii Popescului,
ci este în malul drept a părăului până unde iarăș(i) urmează stăpânire,
lângă care piiatră să va face acum și o movilă; De acolo drept piste
părăul pomenit la deal tot spre răsărit pe din sus de casa stol(ni)c(ului)
Irimiia Giușcă, tot pe stăpânirea ce să păzăști astăz(i), la care loc, adică
în dosul casii lui Giușcă, să va pune piiatră și să va face și movilă; de
acolo din piiatra și movila din dosul casii lui Giușcă linie dreaptă până
în muchea dealului despre răsărit în colțul din gios a moșiei
m(ă)n(ăsti)rii Lipovățul despre Tălhărești, unde acolo fiind colțu între
Păntișăni și între moșia Lipovățului și coastă Chițcanil(o)r, să vor pune
două pietre hotară și să va face și movilă. Și pentru mai pacinică
stăpânire să vor pune pe pomenita linie driaptă și alte pietre și să vor
face și movili pe la câte locuri să vor găsi de cuviință, adică de la casa
lui Giușcă și până în colțul din gios arătat mai sus între moșiia
Lipovățul(u)i și între Păntișăni; Care punere de pietre și faceri de
movili să va urma în ființa amânduror părților trecându-să acele de
cătră ingineriu și pe planurile atât a măn(ăsti)rii, cât și a gios iscălitei.
Drept aceia spre păzire nestrămutat în veac a hotarului
statornicit acum între Pănteșăni și între Chițcani s-au făcut două
asemine învoieli, aceasta din partea gios iscălitei dată sfinții sale
arhimandritului Chiril, exarhul Sf(â)n(tului) Munte Sinai, și alta
întocmai priimită de la mănăstire supt iscălitura sfinții sale.
În Eș, anu(l) 1849 ghenari 3 zile.
<ss> Căsandra Cost(ache) post(elniceasa).

Divanul apelativ al Moldovei!
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Pentru că iscălitura de supt această învoială este adevărată a
dum(i)s(ale) cucoanii postelnicesă Casandra Costachi, să întărești de
cătră divan pi temeiul mărturisărei dum(i)s(ale) și cerire ce prin înscris
au făcut.
<ss> Gheorghe Cărstescu vor(ni)c.
<ss> Grigorii (…) post(elni)c.
<ss> Cazimir Duca.
<ss> A. Bran spat(ar).
D(irector) <ss> A. Cerne.
Șef <ss> (…) A. Bușilă sardar.
Secțiia 1iu.
No. 68.
1849 ghenari 12 zili.
<Pe verso-ul filei a doua>: Rezumat în limba greacă.
BAR, Documente istorice, DCXXIII/262, original.
50.

1849 aprilie 24.

Copii.
Arhiva. 1849 apr(ilie) 28. No 2541.
La povod spre știință.
Iscăliți / Caz(i)mir / Duca / A. Bran.
Cătră cinstitul Divan de apelațăi
De la ingineriul țin(u)t(u)lui Tutovii.
Raport
Pi temeiul poroncii cinstitului divan din 9 a trecutii luni
fevr(uarie) cu No 813, spre a aduci întru înpliniri și pi fața pământului
învoiala săvârșită pentru hotarul dentri moșiia Păntișănii a
m(ă)n(ă)s(tirii) Sf(â)n(ta) Vineri și dentri moșiia Chițcanii a dumn(eaei)
cucoanii postel(ni)ce(a)s(a) Casandra Costachi, mergând la fața locului
la 22 a curgătoarii luni, unde față fiind atât vechilul m(ă)n(ă)s(tirii),
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dumn(ealui) comis(ul) Ioan Beidiman, cât și vechilul dum(neaei)
cucoanii, dumn(ealui) stol(ni)c(ul) Dimitrii Manoliu, amândoi având
și învo(i)elili săvârșite de cătră propietățăli numitilor moșii. Potrivit
întocmai cu rostire(a) acelora in ființa dum(i)l(o)rs(a)li vechililor s-au
statornicit hotarul dentri Păntișăni și dentri Chițcani, începând din
muchia dealului dispre Părvești, undi esti și colțu întri Chițcani și întri
Păntișăni, puindu-să acolo două pietri hotară și s-au făcut și movilă;
de acolo matca văi(i) Tavale păn(ă) la piiatra vechi hotar, ci esti în gura
acii văi în malu(l) dreptu a părăului ci vini de la satul Păntișănii,
făcându-să cinci movili pi matca văi(i) Tavale, și lângă pomenita
piiatră vechi s-au făcut iarăș movilă; De acolo dreptu în dosul casăi
stolnicul(u)I Irimiia Giușcă, undi s-au pus piatră și s-au făcut și movilă
lângă piiatră. De acolo linii dreaptă în zare(a) dialului tot la răsărit la
piatra hotar, colțul din gios a moșii M(ă)n(ă)s(tirii) Lipovățul(u)i, ci să
țâni de Tălhărești, cari piatră esti și colțu(l) Pântișănil(o)r, precum și
coastă Chițcanilor, undi lângă ace(a) piatră s-au mai pus și alte două
pietri și s-au făcut și movilă, și pe pomenita linii de la casa Giușcă
pân(ă) la colțu(l) din gios a moșii Lipovățului s-au mai pus patru pietri,
și lângă fiișticari s-au făcut și câti o movilă, trăgându-să și brazdă de
la casa lui Giușcă până în colțul hotarului a M(ă)n(ă)s(tirii)
Lipovățului.
Această lucrari săvârșind-o întocmai după glăsuire(a)
învo(i)elii în ființa vechililor amânduror părților, cu supuniri aduc la
cunoștința cinstitului divan.
Iscălit N. Șarbandovici, geometru.
No 4.
1849 apr(ilie) 24.
Divanul de apelații.
Copiia aceasta posleduindu-să cu originalul raport și fiind
întocmai, să adiverești de cătră divan și să dă cuvioșii sale
arh(man)dr(itului) Chiril, ecsarhul Sv(â)n(tului) Munte Sina(i),
potrivit cererei ce prin înscrisul înregistrat supt No. 3045 au făcut.
<ss>
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<ss>
<ss> A. Bran.
<ss> A. Cerne.
Șef <ss> A. Bușilă sardar.
Secțiia 1iu.
No. 2951.
1849 maiu 19.
<Pe verso-ul filei a doua>: Rezumat în limba greacă.
BAR, Documente istorice, DCXXIII/263, copie.
51.

1858 decembrie 13.

Astăz(i), anul una mie opt suti cinzăcișiopt, luna decemv(rie)
13 zile, di la răzășii de moșiia Părveștii s-au priimit jalba di apilație în
alăturari cu copia jurnalului închiet de giud(e)c(ătoria) țăn(u)t(ului)
Tutovvie, atingătoari pruțăsul ci au cu M(ă)n(ăstirea) Frumoasa
pentru înpresurare(a) moșii Păntișănii, și cari înrăgistrându-să supt No
4300, s-au dat această adiverinți.
Direct(or) <ss> G. Burada.
Răg(istrato)r <ss>.
ANI, Colecția Documente, 720/134, original.
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INSCRIPȚII320
Ως απο τοὗ ταϕου
Ανδρα κρύπτω όύ τυχόντα τον καί λῐθᾠ νῦν συνόντα
Ήβηρἠτη μἐν το γἐνος εύ πατρῐαν δἐγνωσμενως
Κόσμημἀ τε λαμπρόν ἀστἐρα τον τοῦ Ζαχαρῐου πἀῐδα
Βησαρῐωνα την κλησῐν τον σεμνότατον την φύσην
Ὃς εκ γενεας καβἀων ἐξ όρμἠθη γε τὦν πρἀων
Κεῐσρως ατῐε στἀλημε πρεςβεῐαν ναυπηγἠ
Εκ κολχῐδος λἠτης κατω παρἀ ἀνακτος συνκρἀτει
Τότε δε δωκός τό χρἐος τό κυρῐω ό γεννἀῐος

Inscripțiile sunt preluate din Biblioteca Academiei Române,
Manuscrise, A. 1580 (Inscripțiile bisericilor din orașul Iași, vol. I, culese de C.
Bobulescu, 1943, București, f. 17-19); Transcrierea inscripțiilor în limba greacă a
fost realizată de pr. dr. Iulian Ovidiu Corozel din municipiul Huși, căruia îi
mulțumim și pe această cale; Pentru inscripțiile publicate a se vedea: Nicolae
Iorga, Inscripții din bisericile României, București, Atelierele grafice Socec & Comp.,
1908, vol. II, p. 370; G. Balș, Bisericile moldovenești din veacurile al XVII-lea și al
XVIII-lea, p. 581, fig. 1010 (piatra de mormânt a lui Theodoru și altora) și 1011
(piatră din 1785), p. 582, fig. 1014 (piatra de mormânt a lui Sava Alcazi), p. 622,
fig. 1031; Vezi și Aurica Ichim, Cum a fost dărâmat un monument istoric: Mănăstirea
Sf. Vineri din Iași, p. 145-151; Aici a fost înmormântată și Todosiica, soția marelui
spătar Ioniță Cuza, cu care s-a căsătorit în 1753; V. Pârvan, Însemnări de pe
manuscrise vechi, II, în „Convorbiri litarare”, An XXXVIII, 1904, nr. 7-9, p. 755-756;
Nistor Ciocan, Al. I. Cuza. Note genealogice în Cuza Vodă in memoriam, Iași, Editura
Junimea, 1973, coordonatori: L. Boicu, Gh. Platon, Al Zub, p. 40; Aurica Ichim,
op. cit.; Amintim și piatra de mormânt a lui Visarion Zaharovici Gabașvili,
decedat la 24 ianuarie 1791 (vezi supra notele 39-41). Istoricul Ștefan S. Gorovei,
după expunerea ipotezelor existente, ia în calcul înmormântarea cronicarului
Grigore Ureche în mănăstirea Sfânta Vineri, ctitoria părinților săi, Nestor și
Mitrofana, lăcaș aflat în preajma casei sale; Ștefan S. Gorovei, Dumitru Velciu,
Grigore Ureche, București, Ed. „Minerva”, 1979, 422 p., recenzie publicată în
„Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A.D. Xenopol”, Iași, 1980, XVII, p.
740.
.
320

169

Ζἠσας στἠ ἠόν σαραντα θεαρεστώς καταιαντα
Ὃν ἀῐωνῐαν ταξει καί χορώ αί ων ταξοι
Ενε….., απο θεογονίας, 1791 Ίανουαρ. 24
[Apoi urmează o inscripție în armenește]
[Traducerea inscripției grecești.
Dinăuntrul mormântului, bărbat ascund din cei aleși, care se
găsește sub această piatră,
Din niamul cel Iviricesc renumit pentru ilustra sa țară
Stea prea strălucită, născut din fiul Zahariei
Purtând numele de Visarion cu chipul de înaltă cuviință
Trăgându-se din niamul Cavaonilor următori din oameni
blânzi.
Am fost trimis ca solie spre scopuri maritime
Jos din depărtare din Colhida sub auspiciile regale
Trăind ani patruzeci, cu vrednicie făcându-se plăcut lui
Dumnezeu
Pe care să-l așeze în ceata drepților în veci vecilor
În anul de la facerea lumii (sic) 1791 Ianuar 24].
Pe altă piatră.
Λιπεις Μολδαβιἀν ἐμπορικἠν ζωἠν
Κλινεο δἐ μἐομυροςα παρὼν τἠν ψυχἠν
Έων κἀ το σὼμα ᾅπνοντε καῐ νεκρόν
ᾘν λ τσθιι εῐς τἀφον τοῐχτόν θαυιιαστὼν
Στἐρὼντε Ίωἀνου όνοματος ἐμοῦ
Τοῦ ἐξἀσμε Σἀββα Άλχἀζη τοῦ σεμνοῦ
Οῦπω δἐ παρελθόν των όκτᾠ ἐνῐαυτὼ
Καῐ τἠς Μαρῐἀς σὼμα ἐν ἐθηκε νἐκρόν
Έκ Μολδοβ- Ιἀσου σἧς Σἀββαδοῦ γυναικός
Έλευθερῐον λῐαν ἐνδόξου θῦς λιρός
1792, Δεκεμβριου, 6, 1800 Μαιου 1.
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[Trăind o viață de negustor în Moldova
Și arătând un suflet vestit și prea frumos
A lăsat trupul său fără de suflare
Iată în mormânt lângă cei aleși
Stere Ioan este numele meu
Din Savva Alhazi cel binecredincios
Iar nu mai mult de trecerea de opt ani
S-a alăturat trupul cel mort al Mariei
Din neamul prea slăvit al lui Elefterie
Anul 1792 Decemvrie 6/1800 Mai 1.
Pe alta.
Cu ajutorulu … îndemânare[a] … și cu uniria / … amu pus eu
/ robu lui [Dumnezeu] … Hag[i] Rusi / Cavafii și cu soțiia lui … [Il]iana
/ (?) prinu puneria voin0ți spre pomenire / robii lui … Teodoru / Petra,
Teodoru, Dobra, Ivančo / Teodorachi Mariia, Dob0ra, Gančo / Marinčo
și oriicine va ceti slovile / aceste să zică … să erte / sufletele
răposațiloru acestora / și [p]re tot pravoslavni0č. Vleto 1810.
EDIȚII: Nicolae Iorga, Inscripții din Bisericile României,
București, Atelierele grafice SOCEC & Comp., 1908, volumul II, p. 196.
Pe alta.
Cu ajutoriuli lui [Dumnezeu] și întru pomenire hramului
sfintei beserici a sfintei Troițăi ce s-au ziditu de iznoa[vă] acuma let
1806 în zilile preosfințâtului părintele eparhi(ei) Rușčucului chiriu
chiru Neofitu Cevrenu1 <Cerveanu la Nicolae Iorga – N.A.> și cu
oserdie fiulu răposatului acestuia, care odihnește pe loculu acesta,
robul lui Dumnezeu Cerniuț <Cerniu la Nicolae Iorga – N.A.> , Ate
<…ațe la Nicolae Iorga – N.A.>, Minco <Mimo la Nicolae Iorga – N.A.>,
Țona, Stoica, Ivanču și cu totu neamulu, și mai pe urmă s-au săvârșit
din viață robii lui Dumnezeu Teodosia monahia let 1837 April 11 și
soțul seu Petre Cerne la 1839 și s-au scris spre vecinica l[or] pomenir[e].

171

EDIȚII: Nicolae Iorga, Inscripții din Bisericile României,
București, Atelierele grafice SOCEC & Comp., 1908, volumul II, p. 196.
_________________________
1 V(ezi) rev(ista) „Bis(erica) Ort(odoxă) Rom(ână), an XXVIII,
nr. 1, p. 16”
Pe alta1.
Ένθἀδε κἧτε / ὦ δοῦ τοῦ θεοῦ / ἐν όπου Μαρῐα / Μποργἠνι
Ίὼἀννου / Στρατἠγο[ῦ] εμιαῐλιτ(?)ἒτος 1810.
[Aici zace robul lui D(umne)zeu unde e și Maria Borghini a
generalului Ioan, decedat în anul 1810].
Făcut de Mariea Haritonescu, născută Cervinov, în memoria
părinților și a fraților mei, totodată și a familiei Brănișteanu.
Haralamb Cervinov în etate de 64 ani, săvârșit din viață la 1845.
Ecaterina Cervinov, născută Brănișteanu, în vrâstă de 82 ani,
săvârșită din viață la 1874.
Aga Mihalachi Cervinov de 52 ani, săvârșit din viață la 1873.
Iordachi Cervinov în etate de 72 ani, săvârșit din viață la 1885.
Pe o marmoră de la cruce.
Gheorghe Brăniștianu 1855 Decem. 5.
Ecaterina Brănișteanu 1875 Iulie 25.
Ion Brănișteanu 1891 Sept. 25.
Casandra Brănișteanu 1882 Iunie 26.
_________________________
1 Aceasta se află pe un monument de la cimitirul Eternitatea din
localitate. Să se pue la bis(erica) Buna Vestire.
Pe un monument ridicat pe locul pe care odinioară se înălța
biserica Sfânta Vineri.
<<Ridicat de primăria Iași în amintirea bisericei Sf(ân)t(a) Vineri
1895>>

Grădinile publice din Iași în secolul
al XIX-lea (4). Grădina Primăriei*
Mircea CIUBOTARU**
Fosta Grădină a Primăriei de pe Str. Lăpușneanul a fost adesea
evocată în publicistica ieșeană. Ion Mitican a adunat informații
disparate din gazetele vremii, din două cronici teatrale ale lui
Eminescu, câteva texte ale Veronichii Micle și alte referințe, schițând,
în maniera caracteristică, tabloul grădinii animate de publicul
numeros, atras de spectacolele unui teatru de vară și de concertele
muzicii militare. În câteva pagini se adaugă o scurtă istorie a locului
grădinii, cu inexactități și cu unele referiri la complicațiile moștenirii
lui C. Conachi și la destinația ulterioară a spațiului, după revendicările
Bisericii Banu (berării, locante, cinematografe, librării)1. Sorin Iftimi și
Aurica Ichim, editând un frumos album, aduc informații noi, cu
fotografii și planuri inedite, reconstituind parcursul utilizării terenului
pe care s‐au aflat Grădina Primăriei, Coloseum Bragadiru, Casa
Mărculescu și Cinema Mircea, cu succesoarele sale de până la Cine‐
matograful Tineretului2. Preotul Paul Mihail a publicat documente ale

* Partea a treia a acestui studiu, Grădinile publice din Iași în secolul al XIX‐lea
(3). Grădina Beilicului și Grădina Barnovschi, a apărut în „Monumentul”, XVIII,
Lucrările Simpozionului Naţional Monumentul ‒ Tradiţie şi viitor, Ediţia a XVIII‐
a, Iaşi, 2016, volum coordonat de Lucian‐Valeriu Lefter și Aurica Ichim, Iaşi,
Editura Doxologia, 2017, p. 231‐245.
** Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – România
1 Constantin Ostap și Ion Mitican, Cu Iașii mînă‐n mînă, vol. 2, Iași, Editura
„Dosoftei”, 1997, p. 268‐274; Ion Mitican, Strada Lăpușneanu de altădată ‒ plimbare
nostalgică, Iași, Editura Tehnopress, 2009, p. 92‐102.
2 Strada Lăpușneanu Iași. Memoria monumentelor, Iași, Editura Palatul Cultu‐
rii, 2015, p. 57‐71.
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Bisericii Banu3, câteva referitoare și la litigiul juridic în care a fost
implicată Primăria cu erezii lui Costache Conachi (1862-1890)4 și cu
biserica (1885-1902)5, iar Mihai- Răzvan Ungureanu a găsit alte câteva
acte referitoare la acest caz, într-un dosar pe care l-am cercetat și l-am
citat în acest studiu6. Investigația noastră arhivistică a identificat
informații care completează, corectează și precizează mai multe
aspecte ale funcționalității și avatarurilor acestei grădini publice.
Un dosar pentru facerea unei piețe pe locul viran de la Biserica
Banu7 (cf. inventar cu Opisul dosarelor tuturor piețelor, meideanurilor
din urbea Iassi de la 1833 și până la 1882), în care s-ar fi putut găsi
informații și despre această piață, lipsește acum din depozitul
arhivistic. Putem însă constata că terenul acestui medean era liber de
multă vreme, în jurul unei case vechi, care este reprezentată în Planul
iconografic al orașului Iași ridicat în anul 1819 de Joseph de Bajardi și,
ulterior, în Planul drumului apelor din 1843 al lui Joseph Raschek.
Câteva documente permit reconstituirea istoriei mai vechi a
acestui loc, de pe Ulița Sârbească, aflat între Biserica Prapadoamna /
Prepodoamna (Prepodobna) Paraschiva8 (Mitocul Maicilor, după
1803) și Biserica Banului (Zmucilă). Fusese al păhărnicelului Costantin
din Tămași, moștenit de trei fiice ale sale (Safta, măritată cu stolnicul
Ciute, Ilinca Coroiu și Maria, căsătorită cu un Ursul). La 11 martie
1743, partea Mariei fiind deja cumpărată de Safta, aceasta face danie
Contribuții documentare la istoria orașului Iași, în „Anuarul Institutului de
Istorie și Arheologie «A.D. Xenopol»”, Iași, XXIV/1, 1987, p. 415-478; Istoricul
Bisericii Banu din Iași pe baza documentelor inedite (1705-1985), ediția a II-a, cu Un
cuvânt înainte de Ștefan S. Gorovei, București, Editura Paideia, 2015.
4 Ibidem, p. 124-129.
5 Ibidem, p. 172-177.
6 Notă la un proces care a durat o jumătate de secol: „Locul bisericii Banu”, în
„Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei” (serie nouă), I, 1995, p.
77-89.
7 Arhivele Naționale Iași, Eforia Iași, dos. 35/1846.
8 În lectura și interpretarea documentelor referitoare la locurile din zonă,
trebuie evitată confuzia acestei biserici cu aceea din Str. Păcurari, care a avut în
secolele al XVIII-lea‒al XIX-lea același hram.
3
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două părți nepotului său de soră Antohie Coroiu, astfel încât el devine
singurul proprietar al locului bunicului său, păhărnicelul9. Acesta mai
avea un loc învecinat, cu casă, cumpărat, pe care îl vinde la 11 martie
1756 baș bulubașului Vasile Hămănescu (sau Banul), fiul popii Ion
Banul10. O hotarnică din 1 aprilie 1762 îl situează între locul lui Antohi
Coroiu și Biserica Prepodobna, la Ulița Mare (= Sârbească)11. Pentru
un împrumut de bani nerestituiți la termen și o datorie neplătită,
Antohi Coroiu va trebui să cedeze două bucăți din locul său, care ajung
în stăpânirea logofătului Luca Banu12, și să-i restituie apoi acestuia alți
șapte stânjeni pe care îi îngrădise abuziv în ograda sa13. Toate aceste
locuri aveau lățimea (și fața) de 26 de stânjeni, la Ulița Sârbească, iar
lungul mergea, desigur, până în fundul ogrăzii lui Antohi Coroiu, care
avea fața la Ulița Hagioaiei, iar partea de sud a locului ajungea până
aceeași uliță. Printr-o diată din 22 iulie 1805, o pătrime din venitul din
închirierea locului lui Luca Banu, cu casa amintită, era lăsat Bisericii
Banu, iar celelalte trei părți unor nepoți, cu prevederea ca după
moartea acestora întreaga proprietate să rămână bisericii14, ceea ce s-a
și întâmplat. În aceeași perioadă, terenul lui Antohi Coroiu a fost
moștenit de fiul său, pitarul Vasile Coroiu15, și de comisul Iordache
(Gheorghe) Coroi, un nepot, proprietarul vestitului han de pe Ulița

Paul Mihail, Contribuții documentare…, p. 427, regest nr. 18; Documente
privitoare la istoria orașului Iași, editate de Ioan Caproșu, V, Iași, Editura
„Dosoftei”, 2001, p. 207-208, nr. 391.
10 Ibidem, VI, 2004, p. 4, nr. 5. O altă hotarnică din 14 iunie 1767 luminează
un litigiu al lui Vasile (Hămănescul) cu doi frați ai săi, Luca și Dumitrache Banu,
cf. Ibidem, p. 693-694, nr. 791.
11 Ibidem, p. 388, nr. 428.
12 Ibidem, VIII, 2006, p. 75, nr. 53 (1 septembrie 1781), p. 75-76, nr. 54 (16
septembrie 1781).
13 Paul Mihail, Contribuții documentare…, p. 427, regest nr. 28 (6 septembrie
1791); Documente privitoare la istoria orașului Iași, VIII, 2006, p. 145, nr. 114 (20
septembrie 1782); IX, 2007, p. 33, nr. 33 (6 septembrie 1791).
14 Paul Mihail, Contribuții documentare…, p. 450.
15 Ibidem, X, 2007, p. 50-51, nr. 49 (25 iulie 1796).
9
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Hagioaiei (Bd. Independenței, azi)16. La 1850, casa, fostă a lui Luca
Banu, care avea heiuri, era locuită, cu bezmen, de postelnicul Costachi
Racoviță, dar terenul dinspre Ulița Sârbească era neocupat de
construcții. Este locul pe care Eforia Iași l-a preluat abuziv pentru o
piață publică. Situația topografică anterioară proiectului de piață
vizavi de Biserica Banului este clară în Planul lui Joseph Raschek
(1843).
Neobservând sau necercetând corelația dintre aceste documente și localizarea transparentă a terenului în cauză („peste pod
drept altariul Bisericii”, adică peste Ulița Sârbească podită, în dreptul
altarului bisericii), preotul Paul Mihail a considerat, eronat, că acesta
era o parte a cimitirului Bisericii Banului, separată de cealaltă parte
prin tăierea străzii numite apoi Lăpușneanul17. Greșeala aceasta, ca și
altele18, este surprinzătoare la un experimentat editor de documente și
cunoscător al locurilor din perimetrul Bisericii Banul, unde a fost
preot-paroh, fiindcă nu pune la îndoială ciudata argumentare a logofătului Costache Conachi din scrisoarea sa către Mitropolitul Veniamin, din 5 februarie 1841, prin care protesta împotriva intenției Eforiei
de a preface cimitirul Bisericii Banul în piață publică. El invoca
impietatea situației ca acest loc sacru să fie călcat de viitorii vizitatori
ai pieței19, dar nu lua în seamă același argument, când se angaja să
Despre Hanul lui Coroi, vezi Constantin Botez și Adrian Pricop, Tradiții
ale ospitalității românești. Prin hanurile Iașilor, Iași, Editura Sport-Turism, 1989, p.
45-47, cu evocarea lui Teodor Vârnav a găzduirii sale acolo la 1830. Menționat și
de C. Negruzzi, în Negru pe alb. Scrisoarea IX (Fiziologia provințialului).
17 Paul Mihail, Contribuții documentare…, p. 419. Și Mihai-Răzvan Ungureanu a crezut că piața publică ar fi ocupat terenul bisericii de peste stradă „y
compris zona afectată cimitirului”, loco cit., p. 78.
18 Ibidem, p. 416: confuzia între un loc cu casă și pivniță de piatră de pe Ulița
Chervăsăriei cumpărat de Savin Zmucilă la 7 noiembrie 1702 (p. 432 și Documente
privitoare la istoria orașului Iași, III, p. 183-184, nr. 215) și locul Bisericii Banul,
pentru care nu există un document de stăpânire și care nu putea fi pe Ulița
Chervăsăriei; p. 419: identificarea greșită a Râpei Pevețoaiei cu actuala Râpa
Galbenă.
19 Istoricul Bisericii Banu din Iași…, p. 123, 130-132.
16
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construiască acolo dughene aducătoare de venit bisericii. Niciun
document cunoscut nu probează existența unui cimitir al Bisericii
Banul peste Ulița Sârbească, veche, existentă și cu același traseu cu
mult înainte de ctitorirea bisericii de către banul Savin Zmucilă, în
1705, fiind atestată în 1665-166720. Mai mult, este neverosimilă
presupusa întindere pe o suprafață atât de mare a cimitirului unei
bisericuțe de lemn, cu relativ puțini enoriași la 1705, și devine
inexplicabilă prezența unor proprietăți private, cu case, în secolul al
XVIII-lea, pe locul unui țintirim. Sunt eronate, așadar, și afirmațiile lui
Ion Mitican, care parafrazează lejer considerațiile preluate din Contribuții documentare…, despre existența, înainte de Regulamentul Organic
(1832), pe locul Grădinei Primăriei a cimitirului bisericii, cu mormintele tatălui, al unei surori și al Zulniei, soția Costachi Conachi, și
despre deschiderea Uliței Sârbești prin vechiul cimitir, pe traseul
străzii actuale Lăpușneanul, parcursul anterior fiind presupus cel spre
Mitocul Maicilor21, așadar pe Ulița Rusească (și, apoi, spre Consulatul
Rusesc). Cimitirul, desființat începând cu anul 1870, când au fost
oprite înhumările, după care au urmat strămutarea osemintelor și
ridicarea grilajelor, operațiune în curs și în anul 188722, a fost însă în
jurul bisericii, mai întins în partea de sud și de sud-vest, parțial în
curtea Colegiului Național „Mihail Sadoveanu”23, având un capăt la
Ulița Sârbească și celălalt la Ulița Strâmbă (apoi fosta Ulița Banului),
cum rezultă din hotarnica locului bisericii și a țintirimului său făcută
la 12 octombrie 180024. Ca urmare, și spaimele de stafiile care ar fi
Documente privitoare la istoria orașului Iași, editate de Ioan Caroșu și
Petronel Zahariuc, I, 1999, p. 472, nr. 411.
21 Cu Iașii mînă-n mînă…, p. 268; Strada Lăpușneanu…, p. 98.
22 Preot dr. Paul Mihail, Istoricul Bisericii Banu din Iași…, p. 145.
23 Idem, Contribuții documentare…, p. 447.
24 Ibidem, p. 445-447; Documente privitoare la istoria orașului Iași, X, p. 343344, nr. 375. Locul bisericii, cu țintirimul ei, era împresurat spre Ulița Strâmbă
(apoi Ulița Bisericii Banului) de banul Grigore Bașotă, sulgerul Vârnav și spătarul
Ion Canano în zona esplanadei actuale de la Râpa Galbenă. Locul acestuia din
urmă, cu fața la Ulița Păcurari, este reprezentat pe un plan din 20 iunie 1807, aflat
la Arhivele Naționale Iași, Documente, 793/21.
20
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bântuit noaptea prin fostul cimitir, alungând pe clienții Berăriei
Bragadiru25, nu au vreo legătură cu fostul cimitir decât printr-o
confuzie generată de uitarea, după 1918, a amplasamentului
țintirimului dispărut sau, mai curând, fie de difuziunea „mărturiei”
lui Costache Conachi, fie de amintirea micului cimitir al Mitocului
Maicilor din vecinătatea Grădinii.
În anul 1841, Eforia intenționa să găsească terenuri pentru a
înființa câteva piețe și grădini publice, cea din Copou, singura existentă, neputând satisface nevoile urbanistice ale Capitalei. Prevalându-se
de o dispoziție a Regulamentului Organic (art. 73 și 74, anexa Litera
H) referitoare la exproprierile pentru utilitate publică ale locurilor din
preajma bisericilor, cu construcții parazitare, inestetice și periculoase
prin alimentarea incendiilor, Eforia avea în vedere și locul Bisericii
Banu de peste Ulița Mare (= Sârbească). Dovada acestui proiect este o
adresă a Departamentului din Lăuntru către Obșteasca Obișnuită
Adunare în care aprecia că „locul Bisericii Banu nu este trebuitoriu a
se lua de piață publică”26. Probabil alertat de această intenție, logofătul
Costachi Conachi, care era ctitor și epitrop al Bisericii Banul, a adresat
Mitropolitului Veniamin, la 5 februarie 1841, propunerea de a ridica
pe acel loc niște binale, care, închiriate, trebuiau să aducă un venit
bisericii27. Un plan și un smet (deviz) au fost întocmite de arhitectul
orașului Mathias Nitschmann (Niciman)28, dar construcția urma să
înceapă abia în primăvara anului 184629. A fost păguboasă această
întârziere a zidirii binalelor, fiindcă Eforia a luat în administrare locul
și a dărâmat casa și heiurile ei de pe acest teren în anul 1845. Astfel,
jalba din 2 decembrie 1845 a lui Costache Conachi către Mihail Sturza,
prin care reclama abuzul (căci pe acel loc, care nu era lângă biserică, ci
peste uliță, nu existau construcții vizate de demolări, fiindcă ar fi
stânjenit „privala” asupra bisericii) și reitera intenția de a începe
Strada Lăpușneanu…, p. 99.
Paul Mihail, Istoricul Bisericii Banu din Iași…, p. 173.
27 Ibidem, p. 124.
28 Ibidem, p. 122 (planul), 130-132 (devizul).
29 Ibidem, p. 174.
25
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construcția, pentru care deja începuse adunarea materialelor30, a rămas
fără un rezultat favorabil, în pofida dispozițiilor ulterioare ale
domnitorului și ale Divanului Obștesc de revizuire a deciziilor
Departamentului din Lăuntru și Eforiei Iași. Nu vom intra în detaliile
acestui litigiu de proprietate, cu mai multe etape și hotărâri
judecătorești, dar nefinalizat nici astăzi, după 174 de ani, foarte instructiv pentru relația juridică dintre Stat, cu instituțiile sale administrative, autorități locale și entitățile private, relație inechitabilă, adesea
avantajând Statul. Sunt rezumate pledoariile și rezoluțiile în favoarea
Bisericii Banul într-o jalbă din 15 aprilie 1851 a epitropului bisericii
Filip Scorțescu31, în documentele unui proces început în 1885 și
încheiat la 20 noiembrie 1886, avocat al bisericii fiind George
Mârzescu32. Procesul a fost reluat prin apelul Primăriei, pentru a fi
definitiv soluționat în favoarea Bisericii Banu abia la 20 noiembrie
190233, când se decide restituirea terenului ocupat în 1845 și desființarea plantației Grădinii Primăriei de pe acea parte a sa. Nu reținem
aici nici detaliile unui alt litigiu al Epitropiei bisericii cu erezii lui
Costache Conachi, pentru nerespectarea dispozițiilor testamentare ale
logofătului și recuperarea banilor destinați zidirii binalelor menționate34. Ne interesează acum modul în care a fost creată și folosită
Grădina Primăriei până la dispariția ei.
Nu sunt informații despre o piață de la Biserica Banului, după
anul 1845 și până la 14 aprilie 1850, când inginerul de drumuri, angajat

Ibidem.
Arhivele Naționale Iași, Secretariatul de Stat al Moldovei, dos. 922, dellă a
pricinii, de 32 file, datată 1841 mart 16, cuprinzând copii de documente dintre
anii 1841 și 1853, cele publicate de Mihai-Răzvan Ungureanu. Referiri la aceste
acte apar într-un rezumat al litigiului, la Paul Mihail în Istoricul Bisericii Banu din
Iași…, p. 170-172.
32 Ibidem, p. 172-176.
33 Ibidem, p. 177.
34 Ibidem, dos. 193/1868, dosar cu actele procesului, care nu mai există astăzi
în depozitul arhivistic. Informații despre acest litigiu se află în „Spicuitor în ogor
vecin”, I, 1920, nr. 1-3, p. 35-45.
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al Statului, un Moișanu35, propunea Departamentului Lucrărilor
Publice să se deschidă o uliță care să unească Ulița Mare (= Sârbească)
cu Ulița Sf. Spiridon (= fostă Hagioaiei), prin locul deșert de peste
drum de Biserica Banul și prin locurile megieșite (este menționat cel
deșert al spătarului Mihalache Pașcanu, azi al Muzeului Unirii), până
la Cuvioasa Paraschiva. Inginerul a ridicat planul pieței, iar Sfatul
Municipal dădea avizul favorabil (12 mai 1850)36, dar acea uliță nu s-a
deschis și nici piața nu a funcționat. Doar în 16 septembrie 1850 Eforia
a trimis Departamentului un raport despre actele întocmite pentru
îmbezmenuirea (închirierea) locului pieței, iar la 3 februarie 1851
primea lista cu taxele (havaetul) ce puteau fi încasate de fiecare „giug”
(15 parale de car și 10 de căruță)37. Este limpede că piața trebuia să fie
de aprovizionare cu produse alimentare și nu cu cherestea, lemne, fân,
pentru care erau destinate piețe mărginașe, în Sărărie, pe Bahlui, în
Tătărași și la Socola38. Se vede însă că intenția Eforiei s-a schimbat,
fiindcă la 19 octombrie 1850 apare solicitarea a 8200 de copăcei ce
trebuiau aduși din pădurea Bârnova pentru grădina publică din
Copou și la locul destinat „pentru piața ce este a se face peste drum de
Biserica Banului”39. Apoi, la 15 aprilie 1851, căminarul Filip Scorțăscu,
Arhivele Naționale Iași, Ministerul Lucrărilor Publice din Moldova, dos.
439/1850, f. 4 v., semnătură olografă. Este același inginer, cu numele estropiat
Mondșain, care a întocmit și planurile pentru piața Sturzoaiei de la Sărărie și piața
lui Iancu Bacalu de pe Bahlui, tot în 1850, cf. Manualul administrativ al Principatului Moldovei, tomul I, Iași, 1855, p. 213, 216.
36 Arhivele Naționale Iași, Ministerul Lucrărilor Publice din Moldova, dos.
439/1850, f. 5 r.-v. Planul a existat în acest dosar (f. 6), dar a fost extras ulterior,
probabil în timpul procesului Primăriei cu Epitropia Bisericii Banul.
37 Ibidem, Eforia Iași, dos. 23/1851, f. 1 ., 3 r., 4 r.
38 Mircea Ciubotaru, Proiecte și realizări edilitare în Iași. Piețele de aprovizionare din secolul al XIX-lea, în Monumentul XX, Partea a 2-a, Lucrările Simpozionului Internațional Monumentul ‒ Tradiţie şi viitor, Ediţia a XX-a, Iaşi, 2018, volum coordonat de Lucian-Valeriu Lefter și Aurica Ichim, Iaşi, Editura Doxologia,
2019, p. 181-207.
39 Arhivele Naționale Iași, Ministerul Lucrărilor Publice din Moldova, dos.
398/1849, vol. 1, f. 438 r. Grădinile publice au fost plantate cu puieți și nu cu
copaci transportați cu vreo sanie uriașă și tăbârciți de podari, cum își imagina Ion
35
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epitrop al Bisericii Banu, redacta o jalbă către domnul Grigore Ghica,
cerând ca biserica să-și poată lua în stăpânire locul de lângă casele
spătarului Mihalachi Cantacuzino (Muzeul Unirii de astăzi), loc ce
fusese luat, fără temei legiuit, de Eforie, pentru a se face acolo o piață
publică. Domnul dispune cercetarea solicitării40, iar Sfatul Orășenesc
al Capitalei răspunde Departamentului Lucrărilor Publice, la 3 iunie
1851, că locul a fost luat, cu plata embaticului de 100 galbeni pe an,
după domneasca hotărâre (a lui Mihail Sturdza) no. 3515, din 18
februarie 1846, urmând a se vinde pentru a se cumpăra apoi „un otel
de vilŭ ocolit de o piață îndemănatică”41. Este prima mențiune a
necesității unei „Primării” (fr. Hôtel de Ville), cu o piață de paradă în
Iași, care s-a înfăptuit parțial prin demolările din zona teatrului vechi
(dărâmat și acesta în 1869) și a Bisericii Dancu, locul de pe Str.
Lăpușneanul, al Bisericii Banu, fiind destinat unei grădini publice
(1865). Din anul 1852 începând litigiul mai sus menționat, piața de la
Biserica Banului nu mai putea fi arendată, iar Planul orașului Iași al lui
Fred. Peytavin, din 1857, cartografiază un teren gol, fără nicio amenajare sau construcție. Nu mai puțin de 15 ani a dăinut în mijlocul
orașului locul viran de pe Ulița Sârbească, până în 1865, când
administrația reorganizată de noua instituție a Primăriei a impulsionat
numeroase proiecte edilitare stagnate.
Printr-o scrisoare (ciornă, nedatată) a primarului (Dimitrie
Gusti) către Ministerul Lucrărilor Publice se solicita un plan deja întocmit al terenului de sub Palatul Domnesc, unde se intenționa înființarea unei a treia grădini publice, pentru înfrumusețarea politiei Iașilor, alte două, Grădina Primăriei din fața Bisericii Banului și alta pe
locul grajdurilor fostei armate austriece de la Biserica Barnovschi, fiind

Mitican, în Cu Iașii mînă-n mână…, p. 269, scontând pe efectul literar al evocării
momentului de la începutul Grădinii Primăriei.
40Arhivele Naționale Iași, Ministerul Lucrărilor Publice din Moldova, dos.
499/1851, f. 1 r., 2 r.-v.
41 Ibidem, f. 7 r.-v.
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înființate cu mijloace proprii, în 186542. Grădina s-a deschis la 15 iunie
1867, după cum anunța „Gazeta de Jassy”43. Numeroase alte informații
noi răsar din dosarele Primăriei referitoare la crearea și întreținerea
grădinilor publice.
O consultare publică s-a făcut în anul 1867 pentru cumpărarea
locului cu hanul și atenansele lui Iordache Coroiu, aflate pe Uliţa Sf.
Spiridon44, „pentru a se întruni cu grădina pronumită Banu a Primăriei
Iași”. Printre semnatarii unei cererii de cumpărare, din 2 iulie 1867, se
află și Ion Creangă (cu iscălitură olografă)45. Oferta lui Iordachi Coroiu
era de 1500 #, iar vânzarea a fost legalizată și transcrisă la Tribunalul
Iași, la 19 august 186746. Fiindcă unele încăperi ale hanului erau
închiriate, se convenea prelungirea contractelor până la Sf. Gheorghe,
anul 1868. O Publicație din 9 septembrie 1867, emisă de primarul Th.
Tăutu, înștiința despre oferta de închiriere a hanului, care avea la etajul
de jos două dughene, câte o odaie și un beci dedesubt, iar la etajul de
sus patru odăi, o sală pe mijloc, ceardac în față și în dos, alte șapte odăi
în ogradă și dependințe. Se anunța și desființarea heiurilor din ograda

Ibidem, Primăria Iași, dos. 178/1866, f. 1 r.-v. Despre Grădina Barnovschi,
vezi Mircea Ciubotaru, Grădinile publice din Iași în secolul al XIX-lea (3). Grădina de
la Beilic și Grădina Barnovschi, în Monumentul XVIII, Lucrările Simpozionului
Naţional Monumentul ‒ Tradiţie şi viitor, Ediţia a XVII-a, Iaşi, 2016, volum coordonat de Lucian-Valeriu Lefter și Aurica Ichim, Iaşi, Editura Doxologia, 2017, p.
231-245, iar despre aceea de sub Palatul Administrativ informații detaliate se
găsesc la Idem, Grădinile publice din Iași în secolul al XIX-lea (2). Grădina Domnească
și Grădina Aleilor, în Monumentul XVII, Partea a 2-a, Lucrările Simpozionului
Naţional Monumentul ‒ Tradiţie şi viitor, Ediţia a XVI-a, Iaşi, 2015, volum
coordonat de Aurica Ichim şi Lucian-Valeriu Lefter, Iaşi, Editura Palatul Culturii,
2016, p. 197-218.
43 Ion Mitican, Strada Lăpușneanu de altădată…, p. 92.
44 Lista caselor şi a dughenilor Capitaliei…, 1853, ediţie de G. Crăciun şi A.
Pricop, Editura Noël, Iaşi, 2000, p. 21. Impozitul de plătit de hangiu pentru paveluirea străzilor era de 700 lui, corespunzător clasei a 2-a de case şi cu cinci
dugheni.
45 Arhivele Naționale Iași, Primăria Iași, dos. 158/1867, f. 1 v.
46 Ibidem, f. 6 r., 7 r.
42
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hanului47, pe care le vedem într-o prețioasă fotografie48 făcută probabil
cu puțin timp înainte de demolările din 1868.

Fig. 1. Hanul lui Coroi (după Sorin Iftimi și Aurica Ichim, Strada Lăpușneanu din Iași)

Cunoaștem și condițiile închirierilor, licitațiile și ofertele de
acceptare, precum și prelungirea închirierilor pe încă un an, după 23
aprilie 186849. La 1 martie 1868, Gheorghe (Iordache) Coroi era răposat,
iar soția sa mai avea de primit un rest de 37000 lei din vânzarea
hanului50. În dugheni a fost înființat un bufet al grădinii, luat în antrepriză chiar din 1867, iar în 1868 hanul a fost „prifăcut” după devizul
arhitectului M. Nitschmann. Materialele rezultate din demolări au fost
Ibidem, f. 15 r. Vezi și Constantin Botez și Adrian Pricop, op. cit., p. 45.
Dispunerea hanului și a dependințelor din ograda lui Iordache Coroiu se poate
constata în Planul lui Fred. Peytavin (1857).
48 Sorin Iftimi și Aurica Ichim, op. cit., p. 58.
49 Arhivele Naționale Iași, Primăria Iași, dos. 158/1867, f. 20 r.-21 v., 60 r.
50 Ibidem, f. 55 r.
47
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scoase la vânzare prin licitație. O baratcă urâtă din ograda Mitocului
Maicilor a fost demolată tot atunci51.
În fosta ogradă a hanului au fost plantați puieți52, s-au comandat 52 de fanare la o fabrică din Berlin, în 1868, și s-au instalat doar 48
de lămpi în 186953. Alte 60 fanare noi apar în cheltuielile Primăriei din
anul 1876-187754. Aleile au fost nisipite, prunduite și mereu nivelate55,
se prevedeau cheltuieli și pentru bănci de spijă, ca acelea din Grădina
Copou, în timp ce în Grădina Barnovschi se instalau bănci de fier, iar
pentru Grădina Aleilor se confecționau bănci din lemn de brad, cu
picioare de stejar56. Periodic, băncile și fanarele erau boite57. Pentru apa
necesară udării florilor și consumului vizitatorilor, inginerul comunal
Alfred Boguș întocmea în anul 1868 un deviz și un caiet de însărcinări
în vederea aducerii apei de la Copou la Biserica Buna-Vestire și la
Grădina Primăriei58. Planul pentru conducta de olane, care trebuia să
ajungă la o fântână publică din capătul de jos al Str. Lăpușneanul,
fusese întocmit în anul 1867 de către arhitectul Alexandru Stamatopol.
Această conductă va alimenta un havuz de fontă pentru care arhitectul
M. Niciman a donat o pompă59. Havuzul a fost păstrat până de curând
în curtea năpădită de buruieni de pe dreapta Trecătorii Banu, din
spatele fostului Cinematograf al Tineretului.
Ibidem, dos. 184/1867, f. 8 r.-14 v, 198 r.
Ibidem, f. 49 r.
53 Ibidem, f. 44 r., 49 r., 252 r.
54 Scarlat Pastia, Dare de seamă despre administrațiunea comunală a Municip(iului) Iassi, pe timpul de la 1 sept. 1876 până la 1 sept. 1877, Iași, Tipo-litografia
H. Goldner, 1877, p. 119.
55 V. Pogor, Raport asupra administrației comunei Iași. Exercițiul 1894-1985,
Iași, Tipografia Petru C. Popovici, 1894, p. 115.
56 Arhivele Naționale Iași, Primăria Iași, dos. 24/1880, f. 52 r.
57 Ibidem, f. 49 r.
58 Ibidem, dos. 88/1868, f. 70 r. (adresă către Consiliul Comunal, din 26
august 1868; devizul lipsește din dosar).
59 Sorin Iftimi și Aurica Ichim, op. cit., p. 57. Pompa, desigur, manuală, era
destinată, probabil, pentru scoaterea apei dintr-o fântână, havuzul funcționând
prin presiunea datorată diferenței de nivel dintre casa apei și locul de consum.
51
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Fig. 2. Havuzul din Grădina Primăriei (foto Sorin Iftimi)

A fost nevoie însă și de o fântână, care exista în 1889, dar nu
avea o pompă, solicitată de grădinarul-șef Gheorghe Apostolescu60.
O problemă care apare recurent în bugetul Primăriei era nevoia
reparației sau înnoirii împrejmuirilor la toate grădinile publice din Iași,
zălajii de lemn de brad putrezind repede sau deteriorați fiind de animale
și de oameni în diverse împrejurări. Poziția centrală a Grădinii Primăriei
impunea și o cerință estetică, încât era firesc să se solicite bani pentru
confecționarea unui parmaclâc de fier, cu portiță, la intrarea în grădină
din Ulița Mare (Str. Lăpușneanul, din 1866), după un model frumos.
Lucrarea a fost aprobată, fiind scoasă repetat la licitație în 186861, dar nu
avem informații și despre executarea ei, prețul fiind probabil
neconvenabil. A rămas gardul inițial, de lemn, și abia după 13 ani se
întrezărește posibilitatea unei împrejmuiri cu zaplaz nou, solicitată de

60
61

Arhivele Naționale Iași, Primăria Iași, dos. 24/1889, f. 24 r. (4 mai 1889).
Ibidem, dos. 184/1867, f. 111 r.
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Gh. Apostolescu, pentru care există un plan și un deviz62. Pentru intrarea
din Str. Lăpușneanul se intenționa iarăși așezarea unui gard metalic. În
1882, inginerul-șef Alfred Boguș a desenat un alt model de grilaj63 și a
intrat în negocieri la București cu doi reprezentanți ai unor fabrici
(germani sau evrei, după nume, Arbenz și Wolff), cu prețul de 4850 lei
putându-se confecționa grilajul de fier cu ornamente de spijă64. Pentru
aceeași sumă, inginerul A. F. Fragneau (cel al cărei firmă din Paris va
confecționa structura Podului de Fier de peste Cacaina, în 1883), care
avea birouri de reprezentanță la București, Iași, Rusciuc și Belgrad, putea
executa un grilaj de fier nemțesc, de cea mai bună calitate, cu poartă cu
broască și încuietoare cu cheie. Piedestalul urma a fi făcut din piatră
mare de taille, „lespegioasă”, fără crăpături sau scoici, îmbinată cu
mortar hidraulic. La capetele grilajului, se prevedeau doi stâlpi dintr-o
singură bucată (monolitici). Piatra, pusă pe temelie de zidărie, trebuia
adusă de la Șcheia, cunoscuta carieră de calcar din județul Vaslui, de
unde provenea materialul folosit la Obeliscul cu lei din Grădina Copou
și la multe alte construcții din Iași. După instalare, grilajul era necesar să
fie boit de două ori cu oloi cu culoare. Lucrarea se putea executa în trei
luni de la semnarea contractului. Devizul pentru confecționarea și
așezarea grilajului însuma 5341,55 lei65.
La o nouă licitație, din 28 iunie 1882, se prezenta un singur
concurent pentru grilaj, lăcătușul Franț Cicherschi, motiv pentru care
procedura se amână, iar la 1 iulie acesta, împreună cu un maistru
pietrar (pentru soclu), făcea o nouă ofertă, și încă una la 26 iulie, la
concurență, acum, cu un Solomonica (evreu), care licitase la 19 iulie66.
Nici această tentativă nu a avut un rezultat convenabil, proiectul fiind
definitiv abandonat, în condițiile în care procesul de revendicare a
terenului de către Biserica Banu, început în 1885, având riscul de a fi
Ibidem, dos. 24/1881, f. 4 r. (solicitare la 23 ian 1881), 49 r. (schiță de grilaj),
f. 50 r. (deviz), f. 55 r. (publicitate pentru licitație, afiș tipărit).
63 Ibidem, dos. 24/1882, f. 47.
64 Ibidem, f. 45 r.-47, 62 r.
65 Ibidem, f. 74 r.-75 r. La f. 70, grilaj german ‒ model.
66 Ibidem, f. 90 r., 139 r., 140 r., 141 r.
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pierdut, nu mai permitea investiții, ci doar cheltuieli pentru
întreținerea grădinii. De aceea vom constata doar sume pentru
repararea zaplazului cu totul deteriorat și a porților67, cel din spatele
grădinii, dinspre piața Sf. Spiridon fiind stricat cu desăvârșire, încât
grădina era atunci deschisă oricui68. O ultimă încercare de
îmbunătățire, fără cheltuieli mari, a constat în mutarea grilajului de la
Otel Traian la Grădina Primăriei, în 189969.

Fig. 3. Proiect de grilaj de A. Boguș

Fig. 4. Grilaj german ‒ model

Grădina a fost plantată și îngrijită de la început de priceputul
grădinar Wilhelm Rach, care a fost implicat în administrarea tuturor

Leon C. Negruzzi, Raport asupra administrației și a trebilor Comunei Iași pe
anii 1883 și 1884, Iași, Tipografia Națională, 1885, p. 58.
68 V. Pogor, Raport asupra administrației și a trebilor comunei Iași pe anul 18881889, Iași, Tipo-litografia Goldner, 1890, p. 74.
69 Arhivele Naționale Iași, Primăria Iași, dos. 24/1899, f. 12 r.
67
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grădinilor publice din Iași, până la moartea sa din 10 iulie 1866, după
care funcția de grădinar-șef a fost preluată de Pierre Dieudonné, la 24
octombrie 186670. Referatele acestuia de până în 1876 ne oferă diverse
știri și despre Grădina Primăriei: leafa unui păzitor aici71, plata
lucrătorilor, a paznicilor și diverse lucrări72.
Un rol important în stimularea funcționalității grădinilor
publice l-au avut bufetele. Cel din Grădina Primăriei a fost instalat în
ceea ce a mai rămas din fostul han al lui Coroi, după „prifacerea” din
1868. Cererile de antrepriză și condițiile închirierii (arendării) datează
din 186773, reînnoindu-se periodic, la trei ani. Dosarele din 187174 și
187775 oferă informații de interes pentru aprecierea nivelului de
reglementare a condițiilor sanitare, urbane și fiscale a comerțului în
orașe. Din acesta din urmă selectez: în grădină se aflau o casă cu două
camere și o cuhne, un bufet și o pivniță, toate într-o mică ogradă
împrejmuită ca zaplazi. Casa era atunci ocupată de evreul D. Iacobșiț.
Toate acestea trebuiau reînchiriate de la Sf. Gheorghe76. Condiții:
bufetul trebuia să aibă zilnic un număr de articole pentru
„refreșimentul” publicului, băuturi gazoase și ape minerale de bună
calitate și nu mai scumpe decât cele din cofetării și farmacii de primă
clasă; să aibă un număr suficient de feciori, întotdeauna bine îmbrăcați
și numai de rit creștin; să fie bine eclerat când vor fi vizitatori;
arendașul va avea grijă să nu se rupă florile din preajmă, să nu arunce
saramura de la înghețată pe plantații; era interzis să aibă câini și păsări
în grădină; nerespectând aceste obligații (și a altora), locatarul va
pierde dreptul de închiriere și nu va avea dreptul de a reclama

Ibidem, dos. 66/1866, f. 55 r., 56 r.
Ibidem, f. 34 r.
72 Ibidem, dos. 38/1868, 27/1870, 24/1872, 24/1874, 48/1874, 24/1875, 24/1878,
24/1880, 24/1881, 24/1882, 24/1884, 24/1885, 24/1886, 24/1887, 24/1888, 24/1889,
24/1890, 24/1891, 24/1892, 24/1893, 24/1894, 24/1896, 24/1898, 24/1899.
73 Ibidem, dos. 184/1867, f. 1-7.
74 Ibidem, dos. 127/1871, f. 6 r. sqq.
75 Ibidem, dos. 85/1877, f. 1 r.
76 Ibidem, f. 1 r., 2 r., 4 r.
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rezilierea contractului; la licitație putea participa orice, doar evreii
fiind excluși77. La licitația din 14 martie 1877 a participat Costache
Chirilă, care și-a adjudecat oferta pentru suma de 300 de lei anual, pe
următorii trei ani. La termenul de supralicitare din 21 martie nu a fost
un alt solicitant, contestații nu au apărut și rezultatul a fost publicat în
„Curierul de Jassy”78. Totuși, probabil printr-un abuz al Primăriei, se
admite solicitarea lui Gh. Nedelcu și se încheie un nou contract, pentru
30 # sau 352 lei79. Curând, acesta reclama faptul că era șicanat de
oamenii de serviciu și de fanaragiu, care aprindea lămpile târziu sau
deloc, păgubind astfel pe locantier. Semnalează și prezența ofițerilor
ruși în grădină, în iunie 187780. Omul a murit în noiembrie, iar afacerea
a fost dusă mai departe de soție, Iulia Nedelcu, care, având dificultăți,
nu plătea chiria pe anul 1878-187981. Contractul expiră în aprilie 1880,
iar în încăperile de locuit se instalează grădinarul-șef Gh. Apostolescu.
Informații interesante din acest dosar privesc și serviciul de pază.
În afară de cererile pentru ocuparea postului de gardist82, aflăm
că legea pentru înființarea gărzii orășenești, din 18 martie 1866, care
excepta de acest serviciu doar clerul, de la preoți la cântăreți bisericești
și pe scutiții medical, nu acordase acest privilegiu și intelectualilor,
astfel încât vedem cereri de scutire (septembrie 1877), pe motiv de
vârstă (peste 45 de ani) sau de domiciliu în alte orașe, semnate de
Enachi Negruzzi, Iorgu Papazolo, inginerii J. Cazaban, A. Buiucliu,
Alfred Boguș sau de secretarul și cancelarul Universității, George C.
Șumuleanu83. Deciziile erau luate de Consiliul Comunal. Cu adevărat,
nu putem vedea pe acești ieșeni patrulând prin Grădina Primăriei și
pe străzile din jur, în postura lui jupân Dumitrache din O noapte
furtunoasă.
Ibidem, f. 4 r.-9 v.
Ibidem, f. 13 r., 15 r., 20 r.
79 Ibidem, f. 27 r.-28 v.
80 Ibidem, f. 36 r.-v., 38 r.
81 Ibidem, f. 44 r.-44 v.
82 Ibidem, f. 63 sqq.
83 Ibidem, f. 97 r., 101 r., 105 r., 113 r., 117 r., 131 r.
77
78

190

Cunoaștem și pe alți bufetari din Grădina Primăriei. Nicu
Vasiliu ținuse bufetul între 1880 și 1884 și cerea prelungirea contractului și în mai 1884, deși atunci grădina nu era prea frecventată84. O
ultimă reparație la casa din grădină s-a efectuat în 189985. După 1902,
pe partea rămasă din Grădina Primăriei în urma cedării terenului
Bisericii Banu, bufetul a mai funcționat puțin timp.
Ca și în Grădina Copou sau, ocazional, în Grădina Barnovschi,
orchestre și fanfare au constituit mijloace de divertisment eficiente
pentru atracția publicului. Astfel, muzica militară a garnizoanei Iași
cânta în 1870 seara, între orele 7 și 986. La 8 aprilie 1871, s-a înființat
muzica comunală, având ca dirijori pe Eduard Caudella și apoi pe P.
Benotti, profesor la Conservator. Și aceasta cânta în Grădina Primăriei,
își amintea Rudolf Suțu87. La început, probabil din 1867, muzica a avut
o estradă, care a fost „prifăcută” în 1871 într-un pavilion de orchestră
de forma unui chioșc88.
Au mai cântat acolo fanfara Gărzii civice89, fanfara Regimentului 2 de Roșiori, condusă de căpitanul Ioan Ivanovici, compozitorul
celebrului vals Valurile Dunării, care o încânta și pe Veronica Micle în
1872, când evoca cu entuziasm atmosfera exuberantă din Grădina
Primăriei90.

Ibidem, dos. 24/1884, f. 52 r.
Ibidem, dos. 24/1899, f. 90 r.
86 Constantin Ostap și Ion Mitican, op. cit., p. 268.
87 Iașii de odinioară, ediție revăzută, îngrijită de Radu Negrescu-Suțu,
București, Editura Corint Books, 2015, p. 398.
88 Arhivele Naționale Iași, Primăria Iași, dos. 127/1871. Devizul lucrării,
datat 8 mai 1871, la f. 3 r.; planul pavilionului la f. 36 r.
89 Ion Mitican, Strada Lăpușneanu de altădată…, p. 92; Constantin Ostap și
Ion Mitican, op. cit., p. 269-270.
90 Ion Mitican, Strada Lăpușneanu de altădată …, p. 94-95.
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Fig. 5. Pavilion de orchestră (1871)

În evoluția sa istorică, grădina aceasta a parcurs etape de mare
succes, îndeosebi în primul deceniu de existență, dar și de stagnare în
vremurile dificile pentru bugetul Primăriei și, îndeosebi, după 1885,
când procesul de revendicare cu Biserica Banu a restricționat cheltuielile de investiții și întreținere. În 1884, deja se constata că era dificil
de ținut grădina, astfel încât maiorul Botez, comandantul Regimentului 13 Dorobanți, dădea dispoziția ca muzica militară să cânte în
Grădina Primăriei de două ori pe săptămână91, pentru a atrage vizitatori. În anul următor, nu mai era nici muzică, nici altceva92 (probabil

91
92

Arhivele Naționale Iași, Primăria Iași, dos. 24/1884, f. 65 r. (15 iunie 1884).
Ibidem, dos. 24/1885, f. 46 r.
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nu funcționa nici bufetul, ca și la Copou). La 27 mai 1887, mai mulți
cetățeni solicitau Primăriei să trimită o muzică în grădină joia și
duminica, unde de câțiva ani nu se mai dădea niciun concert. Erau
atunci patru formații muzicale, cea de la Școala de meserii fiind
subvenționată93. Și fanfara militară primea o subvenție în 189094.
Spectacolele de teatru animau grădina în lunile de vară ale
anului 1876, când o trupă de actori de la Teatrul Național punea pe o
scenă probabil improvizată, marțea, joia și sâmbăta, farse, comedii și
vodeviluri mult gustate de publicul estival95. Mihai Eminescu, atunci
gazetar la „Curierul de Iassi”, semnala cu plăcere în numărul din 25
august calitatea repertoriului și succesul reprezentațiilor, precum și
rolul executat „de minune” al tânărului actor și conducător al trupei,
Petru S. Alesandrescu, din melodrama lui D. Miclescu Dracul și
ciobanul96. Peste trei zile (29 august 1876), cronicarul asista la o comedie
și o canțonetă, lăuda din nou jocul actorilor și informa că toate biletele
se vânduseră și locurile erau ocupate cu mult înainte de ora ridicării
cortinei (opt și jumătate seara)97. Unele spectacole erau date în
beneficiul grădinei. Nu mai cunosc alte știri despre astfel de reprezentații din anii următori, care ar trebui depistate în presa vremii, dar
faptul că în 1906 și 1911 se întocmeau proiecte pentru un Teatru de
vară98 în spatele Coloseului Bragadiru, pe terenul Bisericii Banu, atunci
numit Grădina Cuza-Vodă, indică deprinderea și interesul ieșenilor cu
/ pentru acest loc și după retrocedarea din 1902. Însă proiectele nu sau pus în lucrare.

Ibidem, dos. 24/1887, f. 31 r.
Ibidem, dos. 24/1890, f. 57 r.
95 Constantin Ostap și Ion Mitican, op. cit., p. 269-270.
96 M. Eminescu, Opere, IX, Publicistică 1870-1877, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1980, p. 191, 617.
97 Ibidem, p. 194, 619.
98 Sorin Iftimi și Aurica Ichim, op. cit., p. 59.
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Fig. 6. Berăria Bragadiru

Toate facilitățile și inițiativele care au făcut din Grădina Primăriei cea mai frecventată grădină publică (poziția centrală în oraș,
concertele muzicale, teatrul de vară, bufetul) au produs aglomerație și
o anume „democratizare” cu trăsături plebee, după 1877, constatate
documentar. Astfel, grădinarul-șef Gh. Apostolescu raporta primarului în vara anului 1878 că, dacă odinioară această grădină era locul de
distracție a celor mai multe familii onorabile, acum grupuri de ciocoi
(oameni de cârciumă) se adună la intrare, vorbesc urât, cu cuvinte de
crâșmă și mascarale, și fac stricăciuni în flori. Reclama și faptul că
poliția nu lua măsuri99. Situația se degradase și în Grădina Copou,
datorită vecinătății cu cazarma100. Același grădinar semnala în 1889
aglomerația din zilele de sâmbătă și dumincă, dezordinea și bătăile
dintre unii vizitatori, prezența unui sergent de stradă fiind necesară101.
Și în 1890 Grădina Primăriei putea fi cea mai vizitată, dacă nu ar fi

Arhivele Naționale Iași, Primăria Iași, dos. 24/1878, f. 84 r.-v., 92 r.
Ibidem, dos. 24/1882, f. 6 r., dos. 24/1884, f. 95 r., dos. 24/1885, f. 95 r.
101 Ibidem, dos. 24/1889, f. 33 r.
99

100
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intrat acolo și cerșetori, slugi rele și telali care provocau scandaluri.
Propunea ca aceștia să fie opriți a intra și să fie trimiși de poliție la
grădina din Beilic (de fapt, la Barnovschi)102. Situația nu era mai bună
nici în anii următori, apăreau mereu alte necesități, dar, fiindcă
statutul juridic al grădinii era „nelimpezit”, se propunea totuși
prunduirea sau asfaltarea drumului (= aleea principală) dintre Str.
Lăpușneanul și Strada de Sus103 (azi, Bd. Independenței). O fotografie
(cca 1900) a principalei alei din grădină este comunicată în albumul
Strada Lăpușneanu Iași104, iar o imagine a organizării spațiului grădinii
ne-o oferă Planul orașului Iași din 1896-1897 al lui Gr. Bejan. Se distinge
în marginea de est, spre Mitocul Maicilor, pavilionul muzicii, iar
bufetul și casa de locuit la nord, la Strada de Sus, pe locul Policlinicii
cu boltă.

Fig. 7. Grădina Primăriei în Planul orașului Iași de Gr. Bejan (1896-1897).

Ibidem, dos. 24/1890, f. 29 r.
Ibidem, dos. 24/1898, f. 5 r.
104 Sorin Iftimi și Aurica Ichim, op. cit., p. 58.
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103
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Procesul de revendicare intentat de Epitropia Bisericii Banu
încă din 1874 a fost redeschis la 11 noiembrie 1885, iar sentința, pronunțată de Tribunalul Iași la 20 noiembrie 1886, impunea Primăriei
desființarea plantației și restituirea locului bisericii, desigur fără terenul cumpărat în 1867 de la comisul Iordachi Coroi. A urmat în 1887
apelul, cauza s-a prelungit până la 20 noiembrie 1902, când Curtea de
Apel Iași a respina toate apelurile Primăriei. Biserica a intrat efectiv în
posesia locului său la 18 mai 1903, conform unui plan ridicat în 1886
de inginerul Gr. Neculcea105. Sunt cunoscute lucrările pentru utilizarea
spațiului pentru: Coloseul Bragadiru (1905), cu grădină, cea preluată
din fosta Grădină a Primăriei, care nu a fost defrișată și care se observă
în fotografiile Coloseului Bragadiru, Cinematograful Mircea (1919),
Berăria Astoria (1922), devenită Berăria Elysée (1927), transformată în
cinematograf (1929), numit Roxi (1933), Capitol (1940), Timpuri Noi și
Tineretului (după 1948), precum și Casa Mărculescu (1920). Nu
formează obiectul cercetării noastre avatarurile acestor construcții, cu
incendii repetate și reconstrucții, care sunt rezumate în lucrări deja
citate106.
Partea din grădină rămasă în proprietatea Primăriei, reprezentând mai puțin de un sfert din întreaga suprafață, adică 652,54 m.p.107,
a rămas mulți ani în degradare și nefuncțională, păstrând construcțiile,
pivnița și îngrăditura, pe care la scotea la vânzare prin licitație în 1913
și 1923, în două loturi. Pe acest loc, Casa Asigurării meseriașilor a
construit în anul 1926 Palatul Asigurărilor Sociale108, existent și astăzi
și cunoscut ca Policlinica cu boltă.

Paul Mihail, Istoria Bisericii Banu, p. 172-177.
Constantin Ostap și Ion Mitican, op. cit., p. 272-274; Ion Mitican, op. cit.,
p. 96-102; Sorin Iftimi și Aurica Ichim, op. cit., p. 57-70.
107 Ibidem, p. 60 (plan nedatat, de după 1905).
108 Rudolf Suțu, op. cit., II, 1928, p. 324; Constantin Ostap și Ion Mitican, op.
cit., p. 274; Ion Mitican, op. cit., p. 99.
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ABSTRACT
Ion Mitican wrote about the City Hall Garden using mainly publicist sources.
Afterwards the Garden was described in the writings of Sorin Iftimi and Aurica Ichim,
during their pursuit to reconstruct the history of the places and buildings on
Lapusneanul Street. Our archival and documentary research brings a plethora of detailed
information about the owners of the land, other than Banu Church, on which the Garden
was established. Also it presents new data regarding the establishment and maintenance
of the horticultural space, as well as the specific means of recreation from the 19th century
(garden buffet, music pavilion, summer theater).
Key-words: City Hall Garden, Lăpușneanul Street, Banu Church, owners, leisure.

Biserica de lemn „Acoperemântul Maicii
Domnului” din Palanca,
ctitoria Mănăstirii Hârjauca
Manole BRIHUNEȚ*
În perioada anilor 2005 – 2008, la inițiativa arhitectului Eugen
Bâzgu și cu concursul preotului Serghei Curnic, au fost efectuate
ample lucrări de salvgardare a vechii biserici de lemn „Acoperământul
Maicii Domnului”3 din satul Palanca, raionul Călărași1. Proiectul de
restaurare și punere în valoare a bisericii de lemn din Palanca, elaborat
de arhitectul Eugen Bâzgu în anul 2004, a fost aprobat de Consiliul
Național al Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii. În
sarcinile de bază ale proiectului se prevedea strămutarea bisericii din
cimitir, din umbra bisericii de zid2, la o distanță de 200 de metri sudvest, pe o terasă deschisă vizualizării și revenirea la formele originale
de până la adăugirea clopotniței în anul 1878. În urma demontării
bisericii s-a constatat că din structura veche e posibil de reutilizat doar
50 de procente din bârnele pereților, talpa și acoperișul fiind
totalmente din material lemnos nou. Astăzi, biserica este un punct
important de atracție a enoriașilor, pelerinilor și turiștilor. Împreună
cu mănăstirea Hârjauca, biserica Sf. Dumitru din satul Mândra și
muzeul etnografic Casa Părintească din satul Palanca, formează în
ambianța codrilor seculari o salbă de perle pe firul apei râulețului
Hârjauca.
* Preot, Parohia Mileștii Mici, Raionul Ialoveni; Muzeul Național de
Etnografie și Istorie Naturală, Chișinău – Republica Moldova.
1 Eugen Bâzgu, Restaurarea și punerea în valoare a bisericii de lemn din satul
Palanca: Probleme de reconstituire a formelor originale, în Patrimoniu bisericesc,
Chișinău 2013, pp.78-92.
2 Biserica de zid începută și nefinisată în perioada interbelică.
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Satul Palanca a fost fondat la începutul secolului al XIX-lea pe
moșia mănăstirii Hârjauca, din locuitori de origine est-slavă, cu scopul
de a servi comunității monahale la muncile agricole, forestiere,
construcții și altele. Comunitatea monahală, la rândul ei, după cum
vom vedea în a doua parte a articolului, a avut mare grijă de starea
sufletească a comunității sătești. Inițial deservindu-o liturgic, apoi
implicându-se și material, transferând aici vechea biserică mănăstirească, asumându-și rolul și de ctitor principal la edificarea ei.
Luând în calcul legătura strânsă dintre comunitatea monahală
și cea sătească, cât și faptul că biserica de lemn a fost moștenită de la
mănăstire, suntem obligați să ne oprim mai întâi asupra istoriei
așezământului monahal, în special asupra aspectelor legate de edificare a lăcașelor bisericești din mănăstire.
Din lipsă de documente originale privitoare la fondarea și
construcția bisericilor în schitul Hârjauca, având ca argument și afirmația reputatului istoric din perioada interbelică Ștefan Ciobanu: „Nu
exită precizie asupra ctitorului și anului întemeierii ei (mănăstirei Hârjauca
– n.n.). Tot materialul ce ni-l dă diferitele lucrări nu este susținut de
documente istorice. În orșice caz această mănăstire a trecut în secolul al
XVIII-lea prin foarte multe necazuri”3, vom încerca din publicațiile cu
referință la istoria acestei mănăstiri, să extragem acele evenimente care
au marcat evoluția complexului monahal, nuanțând unele date care
deseori abundă în erori și inexactități.
Unul dintre primii autori care descriu acest sfânt locaș mănăstiresc este savantul rus Nicolai Nadejdin, care în anul 1839 publică
primul articol dedicat istoriei acestui locaș monastic, „Mănăstirea
Hârjauca din Basarabia”, în care nu regăsim informații despre
fondarea edificiului. De fapt, studiul este axat preponderent asupra
descrierii ambianței naturale pitorești în care se află ansamblul
arhitectonic, precum și asupra activității arhimandritului Spiridon
Filipovici4, care la instalarea sa în funcția de stareț, către anul 1818:
Ștefan Ciobanu, Basarabia, p. 219.
Maria Danilov, Andrei Eșanu, Valentina Eșanu, Mănăstirea Hârjauca, în
Mănăstiri și Schituri din Republica Moldova, Chișinău, 2013, pp. 381-406. Spiridon
3
4
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„Află aici câteva chilii împletite din nuele și muruite, acoperite cu paie în
apropiere de o biserică veche de lemn, care urma să se demoleze. Numărul mic
de frați, se afla într-o stare de cerșetăori. Întâi de toate, noul egumen a pus
bazale unei economii eficente în mănăstire, ca ulterior să înlocuiască biserica
de lemn cu biserica de iarnă, construită pe lângă noile chilii. Din anul 1833
se pun bazele proiectării bisericii de vară, care este finisată în anul 1836 din
piatră”5. Desigur că afirmațiile autorului în privința bisericii sunt
neîntemeiate, deoarece biserica de lemn construită de egumenul
Tarasie la anul 1814 nu putea sub nici o formă să dateze din anul 1833,
când se ia decizia constuirii unei biserici de zid.
O cu totul altă abordare are ofițerul statului major rus Alexandru Zașciuk, care în lucrare sa în două volume: „Материалы для
географии и статистики России, Бессарабская область”, din anul
18626, referindu-se la istoria mănăstirei Hârjauca, prezintă tocmai
două versiuni de întemeiere.
Prima versiune relatează că mănăstirea a fost formată în anul
1740 de către pustnicul Feodosie, ulterior comunitatea a fost fortificată
Filipovici s-a născut la 16 ianuarie 1779 în Serbia, din nobili. 1796 tuns în
monahism, mănăstirea Boca Decatur din Serbia. Hirotonisit ierodiacon și ieromonah 1797. 1803 decorat cu Cruce cu pietre scumpe de către mitropolitul Muntenegrului, Petru. În 1806 a fost avansat în rang de arhimandrit. Cunoscând cel
puțin trei limbi: sârba, franceza și greaca, este angajat în slujba armatei țariste pe
parcursul războiului ruso-turc (1806-1812), desfășurându-și activitatea în mai
multe țări europene. În anii 1813-1818, a continuat colaborarea cu autoritățile
țariste, pentru ce a fost decorat cu diferite ordine: Crucea Sfântului Gheorghe;
Sfântul Kneaz Vladimir, gradul III; Sfânta Anna „cu diamante”. De la anul 1818
i se atribuie pensie pe viați din partea Imperiului Rus. Printr-un demers personal
din 28 iunie 1818 către înaltele autorități rusești cere să i se permită stabilirea la
Hârjauca din Basarabia, iar la 31 octombrie este întărit stareț de mănăstire prin
hotărâre arhierească, unde prin străduința și priceperea sa timp de 28 ani până la
sfârșitul vieții a transformat Hârjauca, dintr-un schit sărac într-o mănăstire
înfloritoare. Încetează din viață la vârsta de 67 ani, la 22 februarie 1846, fiind
înmormântat în pridvorul bisericii de vară a mănăstirei Hârjauca.
5 Traducerea noastră.
6 А. Защук, Бессарабская область. Часть 2.
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de doi pustnici de la mănăstirea Neamț, ieromonahul Varsanufie și
ascultătorul său. Iar odată cu venirea lor, pustnicul Feodosie este tuns
în călugărie cu numele de Teoctist. Acești trei pustnici, cu ajutorul
boierului Niculiță, construiesc câteva chilii și o biserică mică de lemn
în locul casei de rugăciuni. Ca urmare, în jurul acestora se formează o
comunitate nouă, alegându-l pe Teoctist în calitate de stareț
(administrator). Acesta, pentru a consolida comunitatea nou formată,
donează prin testament moșia sa părintească din hotarele moșiei
Sipoteni.
În cea de-a doua versiune se stipulează că mănăstirea a fost
fondată în anul 1750 de către Inochentie Seva (Sava), tuns în călugărie
în orașul Iași și care donează schitului o parte din moșia satului
Sipoteni, fiind susținut și de moșul său Miron Badiul. Ulterior, în anul
1811, nepoții Badiului, Vasile7 și Ursu Badiul, de jure au întărit această
donație mai adăugând la ea și alte părți din moșia lor. Egumenul
Tarasie, ulterior a întărit aceste donații la Divanul Țării Moldovei.
În aceeași lucrare, Alexandru Zașciuk, referindu-se la bisericile
din incinta mănăstirii, menționează că egumenul Tarasie în locul
bisericii vechi construiește o nouă biserică de lemn, care și ea după o
scurtă perioadă de timp a fost demolată, pentru a se zidi actuala
biserică de piatră „Înălțărea Domnului”. Zașciuk inspirându-se,
evident, din scrierile lui Nadejdin se referă la activitatea arhimandritului Spiridon Filipovici, cu aceeași pioșenie, atribunindu-i pe bună
dreptate meritul de reconstrucție totală a mănăstirei.
Socotim însă neîntemeiate afirmațiile autorilor Nadejdin și
Zașciuk reefritoare la starea mănăstirii de până la anul 1818, când a
fost numit administrator Spiridon Filipovici, descriind-o cu o evidentă
neglijență ca distrusă și pustie, neluând în calcul că în incinta
mănăstirei se afla la acea vreme o biserică nouă de lemn, cu șase turle,
construită de egumenul Tarasie la anul 1814. În același timp, trebuie
Un Vasile Badiul este trecut la scutelnicii din satul Săpoteni, ocolul Fața
Bâcului, ținutul Orhei-Lăpușna, în Moldova în epoca feudalizmului, volumul VII,
partea II, Recesemintele populației Moldovei din anii 1772-1773 și 1774, Chișinău,
1975, p. 423.
7
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să constatăm, pe bună dreptate, că la aceste două lucrări fac referință
majoritatea autorilor care au scris despre istoria mănăstirii Hârjauca,
multiplicând și transmițind peste veacuri niște opinii eronate.
O a treia versiune de fondare a mănăstirii, publicată aproape la
o sută de ani mai târziu, a rămas în umbra celor anterioare, practic
nefiind luată în seamă de cercetători. În perioada anilor 1940-1945,
cercetătorul Aurel V. Sava publică două volume cu acte vechi din
Basarabia8. În primul volum editează un Izvod al moșiilor neamului
Bulat, datat cu anul 1784.9 În acest izvor, tangențial este menționat
unul dintre ctititorii-fondatori ai mănăstirii, astfel: „...se mai pomenește
mănăstirea Hârjauca, anume ci este făcută di tatăl lui Ermurachi, de Mihul
Bulat, iar mai pe urmă de tatăl meu Toader Bulat când au trăit în Călăraș pe
Bâcu...”. Pe marginea acestui act, editorul lăsa și un comentariu, cu
următorul conținut: „Documentul are mare importanță prin faptul că
este cât se poate de precis în arătarea ctitorului mănăstirii Hârjauca,
ctitorie până astăzi necunoscută: «mănăstire Hârjauca ci este făcută di
tatăl lui Ermurachi, Mihul Bulat», care pare a spune același document
din anul 1722 (7230) ar fi fost vistiernic al treilea, respectiv, al doilea și
vornic de poartă10 pe vremea domniei lui Mihai Racoviță11”.
Deci la anul 1722 Mihul Bulat, la o vârstă deja vulnerabilă, fiind
trecut prin trei dregătorii, reușise să se evidențieze și în fața lui
Dumnezeu ctitorind schitul Hârjauca pe la sfârșitul secolului al XVII-lea
sau începutul secolului al XVIII-lea. Succederea celor patru generații
Aurel V. Sava, Documente privitoare la târgul și ținutul Lăpușnei, București
1940; Aurel V. Sava, Documente privitoare la târgul și ținutul Orheiului, București
1944.
9 Aurel V. Sava, Documente privitoare la târgul și ținutul Lăpușnei, p. 238, doc.
194.
1784, august 3. Din actele Sf. Mănăstiri Frumoasa aflate la păstrarea Sf. Sale
părintelui ieromonah Simion de la Sf. Mănăstire Țigănești-Orhei.
10 Aurel V. Sava, Documente privitoare la târgul și ținutul Orheiului, București
1944, p. 194, doc. 385.
11 Mihai Racoviță a domnit în Moldova de trei ori: septembrie 1703 - 23
februarie 1705, 31 iulie 1707 - 28 octombrie 1709 și 5 ianuarie 1716 - octombrie
1726.
8
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(Mihul, Ermurachi, Toader și Ștefan), pe parcursul unui secol, este un
indiciu că actul de ctitorie s-a produs la finele secolului al XVII-lea și
începutul secolului al XVIII-lea. Deci, dacă Izvodul este alcătuit în anul
1784, prin diferența sumei celor patru generații am căpătat vremea
aproximativă a întemeierii așezământului în jurul anilor 1680-1690.
Această constatare corespunde perfect cu datele din formularul
mănăstirii de la anul 1817, publicat de preotul Paul Mihail (Pavel
Mihailovici). În formulare erau trecute printre bunurile mănăstirii: o
catapeteazmă de pânză datată cu anul 1690 și un antimins datat cu
anul 1692. Anii indicați pe aceste sfințenii de jure ne arată anul
edificării și împodobirii vechii biserici de lemn (1690) și anul sfințirii
ei (1692), când a și fost eliberat antiminsul pentru oficierea sfintei
liturghii. Iar Izvodul neamului Bulat încununează aceste mărturii ale
trecutului, prezentându-l pe ctitorul acestui lăcaș mănăstiresc, boierul
Mihail Bulat. Este important să menționăm că acest Izvod, semnat la
anul 1784 de descendentul familiei Bulat, Ștefan, a fost contrasemnat
și de Vasile Badiul, ctitor și el al mănăstirii la 1811 și nepot celui de al
treilea ctitor al mănăstirii, Miron Badiul, menționat în versiunea a
doua de fondare a mănăstirii.
Din citatul Formular al mănăstirei Hârjauca de la anul 1817,
publicat de preotul Paul Mihail12, aflăm și descrierea celor două biserici
de lemn ale mănăstirii. Bisericii noi de lemn i se atrage o atenție mai
mare, fiind descrisă în detalii: „ ...biserica Adormirea Maicii Domnului pe
temelie de piatră, de lemn, cu cinci turnuri și fiiștecare turn câte 3 rânduri de
acoperemânturi, și acoperemântul cu șindrilă și tăbănuite cu scânduri, cu cele
trebuincioase îndestulată. ... Sfântul prestol de dulachi încheiat, întărit,
nemișcat ... Catapeteazma de sus până jos câte cu puține flori săpate și aurite:
Răstignirea, Maica Domnului, Sfântul Ioan, prorocii, apostolii, praznicile, cele
patru icoane mari cu poalele lor și cele trei dveri pe scânduri de lemn zugrăvite
cu vopsele, însă dverele cele împărătești săpate pătrunțite și poleite cu aur, cu

Paul Mihail, Știri privitoare la mănăstiri și schituri din Basarabia, la 1817,
mănăstirea Hârjauca, ținut Orhei în Mărturii de spiritualitate românească din
Basarabia, Chișinău, 1993, pp. 49-57.
12
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Tatăl deasupra lor cu rază împrejur”. Cea de a doua biserică se arată
construită de lemn, veche și acoperită cu șindrilă.
- „Sfântul prestol de piatră și sfântul antimis de pânză din leat 7200
(1692).
- Catapeteazma de pânză zugrăvită veche de la leat 7198 (1690) ...”
Din informația adunată în anii 1820-1821 de către Dicasteria
Duhovnicească de la Chișinău, pentru complectarea datelor ierarhiei
bisericești din Rusia13, aflăm că mănăstirea Hârjauca a fost fondată în
anul 1740 de boierul Niculiță. În perimetrul mănăstirii se afla o biserică
cu hramul Adormirea Maicii Domnului, construită din nou, de lemn
pe temelie de piatră, acoperită cu șindrilă, cu clopotniță alăturată,
având aceeași parametri tehnici. În clopotniță se aflau cinci clopote.
Egumenul Gherasim, în anul 1875, publică în mai multe
numere ale revistei Kишиневския Епaрхиальныя Въдомости, o amplă
lucrare cu genericul „Descrierea istorico-statistică a mănăstirii
Hârjauca – Înălțarea Domnului”14. În această impunătoare istorie,
preacuvioșia sa ne relatează că în inscripțiile sinodicului mănăstirei,
de la fondarea sa în anul 1740 și până în anul 1814, sunt trecuți doar
trei stareți, monahul Inochentie, monahul Teoctist și ieromonahul
Tarasie. Cuviosul autor afirmă că nu s-a păstrat nici un monument din
această perioadă de 74 de ani, care ar mărturisi despre activitatea
acestora. În continuare, citează documente inedite, păstrate la acea
vreme în arhiva mănăstirii. Primul act prezentat este Decretul Dicasteriei din 13 iunie 1814, prin care se eliberează starețului mănăstirei
Hârjauca, ieromonah Tarasie, o carte de colectare a milosteniei pentru
construcția noii biserici din bârne, Adormirea Maicii Domnului. Al

ANRM, 205.1.2871, Сведения о церквях и монастырях Бессарабской
волости, присланные для написания Российской церковной иерархии. 19
октября 1820 – 27 августа 1821. Стр. 16 об. Cuprinsul acestui dosar a fost
publicat în revista „Kишиневския Епaрхиальныя Въдомости”, 1883, № 6, стр.
533, de preotul M. Ganițchi, cu titlu Монастыри в Бессарабии.
14 Игумен Герасим, Историко-статистическое описание Гиржавского
Вознесенского монастыря. Kишиневския Епaрхиальныя Въдомости, 1875, № 7.
Стр. 283-292.
13
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doilea document are aceeași semnificație, doar că se referă la
activitatea arhimandritului Spiridon Filipovici, căruia prin Decretul
Dicasteriei din 10 februarie 1819 i se eliberează o altă carte de milostenie pentru finisarea bisericii de lemn. Din cel de-al treilea document
prezentat de autor, Decretul Dicasteriei din 11 august 1820, aflăm că
încheindu-se lucrările de amenajare a noii biserici din mănăstirea
Hârjauca se permitea comunității monahale transferul catapetezmei
vechi în biserica din satul Palanca, edificată recent cu suportul aceleiași mănăstiri, pe a cărei moșie, de fapt, era amplasat și satul. În urma
analizei acestor documente, și în lipsă de alte date, autorul
concluzionează, că în perioada anilor 1740-1814 în mănăstire a existat
o biserică. Iar ca să fie mai convingător, prezintă și povestirile bătrânilor, care afirmau că în locul bisericii de piatră mai înainte a existat o
biserică mică, împletită din nuiele și acoperită cu stuf.
Manuscrisul acestei importante lucrări îl aflăm și astăzi în
Arhiva Națională a Republicii Moldova, în fondul nr. 1232 al Mănăstirii Hârjauca15. Din alt dosar al aceluiași fond, aflăm că de fapt biserica
edificată în localitatea Palanca este biserica veche a mănăstirii
Hârjauca, care a fost transferată aici în urma raportului întreprins de
arhimandritul Spiridon către exarhul Gavriil Bănulescu-Bodoni, acesta a emis următoarea dispoziție: „Se dă dezlegare locitorilor de pe moșia
Palanca cu numai 100 de gospodării să strămute biserica veche de la mănăstire, în locul căreia s-a construit alta nouă. August 11, 1820”16.
Multiplele și, la prima impresie, contraversatele versiuni de
fondare și activitate a comunității monahale de pe valea râulețului
Hârjauca, ne oferă totuși o posibilitate de a contura principalele etape
de fondare, refondare și dezvoltare a schitului: o primă etapă ar fi
perioada cuprinsă între anii 1690 – 1737; o a doua etapă ar cuprinde
anii 1740 – 1818; și a treia perioadă, 1818 – 1918. În acelaș timp, putem
constata că toate aceste etape de activitate monahală încep cu
ANRM, fond 1232 (Фонд: Гиржавский монастырь), inventar 1, dosar
123. Историческая Записка о Гиржавском Монастыре, начато 1874 году, на
22 листах.
16 ANRM, fond 1232, inventar 1, dosar 4, fila 21.
15
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edificarea unui locaș bisericesc și se încheie cu dispariția acestuia din
varia motive. În prima perioadă a fost construită biserica cu catapeteazma datată de la anul 1690, și antiminsul semnat la anul 1692.
Locașul a dispărut în perioada războiului ruso-turc din anii 1736-1739,
ca o consecință a incursiunilor tătărești în Moldova la anul 1737. După
instaurarea păcii și revenirea comunității monahale în vatra vechiului
schit, la anul 1740 se contruiește cea de a doua biserică, care servește
comunității monahale până în anii 1814-1819, când rămâne inutilă în
urma construcției noii biserici de lemn de către egumenul Tarasie.
Odată cu finisarea bisericii de lemn, noua administrațe bisericească
schimbă statutul așezământului monahal, din schit în mănăstire,
concomitent fiind numit în funcția de stareț, arhimandritul Spiridon
Filipovici. Cu aceste evenimente începe cea de a treia perioadă, cea mai
îndelungată, în același timp și cea mai prosperă pentru comunitate.
În continuare, ne vom referi direct la principalul obiectiv al
cercetării noastre, vom întroduce în circuitul științific documente
inedite ce reflectă etapizat procesul de transfer al vechii biserici de
lemn a mănăstirea Hârjauca (c. 1740) în satul Palanca. În Arhiva
Națională a Republicii Moldova, fondul Dicasteriei Mitropoliei
Chișinăului și Hotinului, nr. 205, se păstrează două dosare: primul –
numărul 3452, început la 22 octombrie, anul 1819 – încheiat la 7
februarie 1823 și cel de al doilea – numărul 4592, început la 28
septembrie 1824 – încheiat la 23 decembrie 1826. Urmărind conținutul
acestor dosare avem posibilitatea de a restabili în detalii etapele
procesului de edificare a bisericii Acoperemântul Maicii Domnului din
satul Palanca, raionul Călărași.
Astfel, la 22 octombrie 1819 reprezentantul satului Palanca,
ținutul Orhei, Ivan Tupalo, înaintează o cerere în adresa înalt
preasfințitului Gavriil, mitropolitul Chișinăului și Hotinului, prin care
mai întîi descrie starea enoriei, care la acea vreme era una complicată.
Astfel, localitatea Palanca fiind compusă din 54 de gospodării avea
necesitate continuă de administrarea trebuințelor creștinești, lucrare
care până nu demult era exercitată de preoții mănăstirii Hârjauca.
Această practică însă a fost întreruptă din cauza elaborării unui nou
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regulament monahal, prin care se interzicea preoților-călugări să
exercite trebuințe în comunitățile laice. Comunitatea, ca să nu rămână
fără îngrijire spirituală, este alipită la parohia Sipoteni, care se afla la o
depărtare considerabilă. Drumul care lega satele Palanca și Sipoteni se
parcurgea anevoios, timp de două ore, ridicând un deal împădurit,
care pe timp de iarnă era practic imposibil de parcurs. Din această
cauză, locuitorii din Palanca, adunându-se la 24 august 1819 își afirmă
dorința de a construi o biserică din bârne cu hramul Acoperământul
Maicii Domnului, iar ca mărturie se elaborează un document semnat
în numele întregii comunități de 30 de gospodari17. Diferența se explică
prin faptul că adunarea era socotită deliberativă, prin prezența a 2/3
din numărul gospodarilor.
Prezentând tabloul întortocheat în care a ajuns comunitatea,
Ivan Tupalo roagă în numele întregului sat să fie permisă construcția
unei biserici, prezentând și argumentele favorabile care ar înlesni
realizarea grabnică a acestei dorințe comune, și anume: atât aflarea
lemnului bun de construcție în pădurea din jurul satului, cât și prezența printre locuitorii satului a unui număr considerabil de meșteri
lemnari. Dicasteria Duhovnicească la 24 octombrie 1819, ca urmare a
dispoziției înalt preasfințitului Gavriil de a cerceta și a raporta starea
de facto din localitatea Palanca, expediază un decret starețului
mănăstirii Hîrjauca, Spiridon, prin care i se cere să execute porunca
exarhului, după care să raporteze Dicasteriei. Prin acest decret, Dicasteria Duhovnicească, de jure, așază lucrurile în făgașul lor firesc,
atribuind gestionarului legal a moșiei pe care este așezată localitatea
Palanca, arhimandritului Filipovici, responsabilitatea de a construi
biserica de lemn.
Aflându-se la început de activitate administrativă, preocuparea
sa de bază era reorganizarea vieții monahale în mănăstirea Hârjauca,
ceea ce îl face pe administrator să tergiverseze executarea dispoziției.
Astfel, la 5 august 1820, părintele stareț raportează înalt preasfințitului
Gavriil că în localitatea Palanca, aflată pe moșia mănăstirii Hârjauca,
Diferența se explică prin faptul că adunarea era socotită deliberativă,
prin prezența a 2/3 din numărul gospodarilor.
17
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se află 52 de gospodării, în același timp, în vecinătate se află satele fără
parohie Bularda cu 25 de gospodării și Mândra, la fel cu 25 de case.
Prin aceasta, cuviosul părinte sugera să se fondeze din locuitorii
acestor sate o parohie cu peste o sută de gospodării cu centrul în satul
Palanca. În același conext, starețul cere permisiunea de a transfera, în
acest sat mănăstiresc, biserica veche din mănăstire, în locul căreia
fusese construită o altă biserică la anul 1814. Ca urmare a rezoluției
favorabile a lui Gavriil Bănulescu-Bodoni, Dicasteria Duhovnicească,
în ședința din 5 august 1820, hotărăște să expedieze în adresa
arhimandritului un ordin (nr. 2428 din 11 august 1820) prin care i se
permite transferul bisericii vechi a mănăstirii în satul Palanca și
sfințirea temeliei. La 20 noiembrie 1820, preacuvioșia sa,
arhimandritul Spiridon raportează Dicasteriei Duhovnicești despre
executarea decretului, menționând că la 2 septembrie 1820, după
tipicul bisericesc a sfințit și a pus temelia bisericii Acoperemîntul
Maicii Domnului din satul Palanca.
Atât din cauza anilori neroditori, cât și din cauza sărăciei locuitorilor din satul Palanca, lucrările de construcție a bisericii de lemn
Acoperământul Maicii Domnului nu au evoluat timp de aproape doi
ani, din care cauză arhimandritul Spiridon Filipovici adresează la 25
ianuarie 1823 o cerere în adresa arhiepiscopului Dimitrie Sulima cu
rugămintea de a elibera o carte de jertfă bisericii în construcție cu
termen de un an, pentru a aduna surse să o finalizeze. Pentru care
lucrare au fost și selectați trei locuitori cuviincioși: Vasile Șcuta, Ivan
Proțencu și clericul Feodosie.
Arhiepiscopul Dimitrie, prin rezoluția sa din 6 februarie 1823,
dă curs cererii pentru eliberarea cărții de jertfă pe numele doar a două
persoane, care vor aduna milostenie timp de un an. Vasile Șcuta și
Feodosie, fiind desemnați ca responsabili de cartea de jertfă și adunarea milosteniei pentru finisarea bisericii din Palanca, la 7 februarie
1823 depun o recipisă în Dicasterie, prin care se obligă: - să nu înstrăineze cartea; - să adune milostenia doar în hotarele Eparhiei Chișinăului; - jertfa adunată să fie înregistrată, indiferent de sunt bani, bunuri
materiale, animale, toate urmând să fie depozitate la parohie.
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Din cel de-al doilea dosar, cu numărul 4592, reiese că la încheierea unui an de la eliberarea cărții de jertfă, arhimandritul Spiridon o
întoarce la Dicasterie pentru verificare, anexând desigur și raportul
asupra cheltuielilor întreprinse la construcția bisericii din satul
Palanca. Ca urmare, la 22 aprilie 1824, Dicasteria Duhovnicească
expediează arhimandritului Spiridon Fliipovici decretul împărătesc cu
dispoziția de a păstra în arhiva mănăstirii cartea de jertfă verificată.
Din conținutul documentelor păstrate în cel de-al doilea dosar,
reiese că biserica la anul 1824 era deja construită, urmând să fie
amenajată și împodobită. Lucrările fiind peste puterile localnicilor, la
25 septembrie 1824, arhimandritul Spiridon depune din nou o cerere
în adresa Dicasteriei, prin care solicita să se permită acelorași, Vasile
Șcuta și Feodosie, de a colecta milostenie cu vechea carte de jertfă, în
care mai erau destule pagini necompletate pentru înregistrarea
pomenilor. La 29 septembrie 1824, Dicasteria aprobă cererea cu
mențiunea de a se face inscripția oficială în cartea veche, prin care se
permitea, ca timp de un an, cei nominalizați, să colecteze ajutoare pentru amenajarea bisericii Acoperământul Maicii Domnului din Palanca.
Ordinul emis la 14 noiembrie 1824 ajunge la destinație la 17 decembrie
același an.
Se vede că anul 1825, la capitolul colectării ajutoarelor pentru
amenajarea bisericii satului Palanca, ținutul Orhei, nu a fost favorabil,
deoarece la 11 ianuarie, anul 1826, arhimandritul Spiridon depune o
altă cerere în adresa arhiepiscopului Dimitrie prin care cere să se
elibereze o nouă carte de jertfă, pentru adunarea milosteniei la
împodobirea bisericii din Palanca. Ierarhul, la doar o zi, amintește că
anterior a fost eliberată o carte de jertfă, care a fost prelungită, cerând
în acest context să se vadă unde au mers sursele adunate. În urma
cercetării s-a stabilit că o parte din sumele adunate au fost folosite și la
reamenajarea unor construcții din cadrul mănăstirii. Ca urmare a
acestei situații și luând în calcul că filele din cartea de jertfă erau
completate, Dicasteria eliberează o nouă condică de milostenii prin
care permite acelorași delegați ale satului, Vasile Șcut și Feodosie, să
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adune donații pentru finalizarea lucrărilor de amenajare a bisericii din
Palanca.
La sfârșitul anului 1826, arhimandritul Spiridon prezintă
Dicasteriei cele două condici, raportând că sumele adunate au fost
trecute în cărțile de evidență a venitului și cheltuielile mănăstirii. În
urma verificării, Dicasteria le întoarce pentru a fi păstrate în mănăstire
și pentru a fi pomenite numele binefăctorilor.
La finalul descrierii dosarelor construcției bisericii Acoperemântul Maicii Domnului din satul Palanca, putem afirma, că construcția bisericii Acoperemântul Maicii Domnului din satul Palanca a
durat timp de șase ani, mai exact din anul 1820, până în anul 1826.
Acest adevăr incontestabil, descris cu lux de amănunte vine
însă în disonanță cu datele din Formularele bisericești din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, care indică ca an al construcției bisericii, anul 1847. Fiind mai accesibile, datele din formulare au stat la
baza publicării Anuarului Eparhiei Chișinăului și Hotinului18, iar de
aici cu ușurință au fost multiplicate în diverse publicații ale vremii.
Confuzia s-a produs din cauză că starețul mănăstirii Hârjauca,
arhimandritul Spiridon, datorită autorității deținute în fața administrației bisericești, militare și civile, a insistat și a reușit, ca ctitoria sa să
nu fie înstrăinată de comunitatea monahală, fiind deservită ca o
biserică afiliată mănăstirii până la sfârșitul activității sale, la anul 1846.
După trecerea la cele veșnice a protectorului, administrația bisericească centrală înregistrează comunitatea la anul 1847, formând o
nouă parohie și numind și un preot-paroh din tagma preoțimii albe.
Cu certitudine, creștinii de la Palanca și-au atins scopul, râvnit
la anul 1819, revenind la albia firescă, sub păstoria preoților de la
mănăstire, beneficiind din plin timp de peste 30 de ani de privelegiile
aflării sub protectoratul mănăstirii Hârjauca. Deci anii 1820-1826 sunt
anii construcției, iar anul 1847 este al fondării parohiei Acoperemântul
Maicii Domnului din localitatea Palanca.

18

Anuarul Eparhiei Chișinăului și Hotinului, Chișinău, 1922, p. 170.
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Din cele prezentate mai sus, pentru a fi mai accesibile se pot
formula următoarele teze de referință:
Anul 1690. Fondarea așezământului monahal din valea râulețului Hârjauca, cu concomitenta edificare a primei biserici de lemn,
ctitoria lui Mihail Bulat, răzăși în moșia Sipoteni.
Anul 1692. Eliberarea Sfântului Antimins pentru oficierea
Tainei Euharistiei în nou întemeiatul schit Hârjauca.
Anul 1737. Socotim că, în perioada războiului ruso-austro-turc
(1736-1739), ca urmare a cunoscutelor incursiuni tătărești din vara
anului 173719, așezământul monahal a fost distrus.
Anul 1740. Reconstruirea vieții monahale la anul 1740, de către
pustnicul Feodosie (ulterior ieromonah Teoctist) și construcția bisericii
de lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului, ctitoria boierului
Niculiță.
Anul 1750. Mănăstirea Hârjauca este înzestrată de monahul
Inochentie Seva (Sava) și moșul său Miron Badiul, cu considerabile
părți din moșia Sipoteni.
Anul 1774. În recesemântul populației Țării Moldovei, în
schitul Hârjauca sunt atestați la rufeturi doi călugări, Ioanichie și
Sălăvăstru.
Anul 1811. Vasile și Ursu Badiul, reconfirmă dania moșului lor
Miron Badiul, adăugând la ea și alte părți din moșia Sipoteni.
Anul 1814. Încheierea construcției bisericii de lemn Adormirea
Maicii Domnului din mănăstirea Hârjauca, la inițiativa și sub
supravegherea vrednicului de pomenire, ieromonahul Tarasie.
Anul 1818. Numirea arhimandritului Spiridon Filipovici în
funcția de stareț a mănăstirei Hârjauca.
Anul 1819. Locuitorii satului Palanca la 24 august 1819, în
cadrul unei adunări hotărăște să inițieze procesul de construcție a unei
biserici de lemn cu hramul Acoperământul Maicii Domnului. În
numele a 54 de gospodari, reprezentant al obștei în instanțele superioare a fost delegat Ivan Tupalo.
https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2014/11/08/un-documentcu-privire-la-incursiunea-tatarilor-in-moldova-la-mijlocul-sec-al-18-lea/
19
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Anul 1820. Transferul vechii biserici de lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului, din mănăstirea Hârjauca în satul Palanca, și
începutul construcției.
Anul 1826. Finisarea lucrărilor de construcție a bisericii Acoperemântul Maicii Domnului din satul Palanca.
Anul 1827. Din podoaba corespunzătoare perioadei de edificare s-a păstrat un clopot, care după caracteristicile formei și textului
îl putem atribui atelierelor de turnătorie din Podolia. Pe partea exterioară a clopotului se află un text în cinci rânduri, limbă rusă, grafie
chirilică, literă în volum. Conținutul textului: РОКУ БОЖИЯ 1827 //
СЕИ КОЛОКОЛЪ ЛИТЪ // ЗА СТАРАНИЕМЪ // АРХИМАНДРИТА
// СПИРИДОНА ФИЛИПОВИЧЯ (Anul Domnului 1827 // acest clopot a
fost turnat // cu strădania // arhimandritului // Spiridon Filipovici).
Anul 1840. Catapeteazma veche din anul 1690 este înlocuită cu
un iconostas nou corespunzător perioadei în care a fost executat.
Anul 1846. Încetarea din viață a arthimadritului Spiridon Filipovici.
Anul 1847. Anul fondării parohiei Acoperemântul Maicii
Domnului din satul Palanca.
Anul 1868. Bisericii Acoperemântul Maicii Domnului din satul
Palanca i se alipește din partea vestică, la intrare, un nou volum în
două nivele, primul nivel va servi ca pridvor, iar la nivelul doi amenajându-se camera clopotelor20. Cu ocazia edificării turnului-clopotniță a fost procurat și un clopot nou, and pe el inscripția „РОКУ
БОЖИЯ 1868” (Anul Domnului 1868).
Anul 1878. Se procură o cupă de împărtășanie, pe care se află și
o inscripție de donație în limba rusă: „Сия Св : Чаша подарина нами въ
Ведомости о церкви Свято-Покровской 5-го округа, Оргеевского
уезда, с. Паланка, за 1879 год (Arhiva Muzeului Satului – Chișinău, dosar
„Biserica de lemn din s. Palanca, Călăraș”). Eugen Bâzgu, Repertoriul monumentelor ecleziastice de lemn din județul Ungheni, în „Pyretus. Anuarul Muzeului de
Istorie din Ungheni”, anul I, 2001, p. 41-62.; Eugen Bâzgu, Repertoriul
monumentelor ecleziastice de lemn din județul Ungheni, în Arhitectura Tradițională –
Memorie identitară, Chișinău – 2018, p. 53-84 (versiune revăzută și redactată).
20
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церкви Паланки въ 1878 года июля 22 : Помяни Господи рабовъ твоихъ
Антонъ и Елена:”. (Acest Sfânt Pahar a fost dăruit bisericii din Palanca la
anul 1878 iulie 22).
Anul 1889. Biserica Acoperemântul Maicii Domnului din satul
Palanca se află în reparație.
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Bisericile din Trestiana şi Pocreaca,
monumente istorice
Anișoara TRINCĂ-BURUIANĂ*
Multe dintre bisericile şi mănăstirile de lemn care au existat în
satele din Țara de Jos a Moldovei sunt astăzi dispărute, fiind cunoscute
doar din menţionarea lor în diferite documente de arhivă. Este şi cazul
fostei Mănăstiri Trestiana, una dintre cele 22 de mănăstiri din Moldova
(construite până la 1700), o bună parte dintre ele fiind în Eparhia de Huşi
şi Roman1. Fiecare comunitate rurală fiind legată de trecutul ei prin
biserică, în toate generaţie s-au aflat oameni doritori să păstreze şi să
transmită mai departe urmele prezenţei lor în lume, tinzând spre
împlinirea visului de a lăsa o faptă bună, demnă de a fi reţinută în
memoria urmaşilor. Urmând exemplul importantelor ctitorii domneşti
şi boiereşti din veacurile XV-XIX, răzeşii din Moldova au ctitorit, la
rândul lor, în satele în care trăiau, în cele cumpărate sau nou înfiinţate,
biserici de lemn şi din piatră, unele dintre ele fiind funcţionale şi în
prezent. Timp de un veac, răzeşii de Popeşti şi Pocreaca au beneficiat şi
s-au îngrijit de lăcaşul de cult preluat în stăpânire – Mănăstirea Trestiana
–, odată ce au cumpărat moşia la mijlocul veacului al XVII-lea de la
urmaşii marelui logofăt Ion Tăutu2. Treptat, urmaşii primilor răzeşi au
constatat degradarea vechii mănăstiri, hotărându-se să construiască o
* Profesoară, Iași – România.
1 Ştefan S. Gorovei, Mănăstirea Trestiana, în ,,Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, nr. 9–10, 1968, p. 567; Ieromonah Ioanichie Bălan, Vetre de sihăstrie românească, secolele IV–XX, București, 1982, p. 161.
2 Mănăstirea Trestiana trecuse de trei ori prin înstrăinare – în anii 1560,
1570 de Alexandru Lăpuşneanu şi de Bogdan vodă, fiul său, şi în 1642, în vremea
domniei lui Vasile Lupu. Fusese confiscată împreună cu moşia şi toate ale ei,
devenind mitoc al Mănăstirii Râşca, dar au fost reluate în stăpânire de fiecare
dată de urmaşii marelui logofăt Ion Tăutu, în a cărei stăpânire fuseseră în vremea
voievodului Ştefan cel Mare.
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nouă biserică. Au înălţat-o în acelaşi loc, în cătunul pe care îl înfiripaseră
pe cursul pârâiaşului Trestiana3. Construită din bârne de stejar, păstrând
hramul vechii mănăstiri – Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul,
biserica Trestiana este o ctitorie a răzeşilor din generaţiile de la 1744, în
timpul domniei lui Nicolae vodă Mavrocordat. Datele perpetuate prin
tradiţie, înscrise în Anuarul Administraţiei Casei Bisericilor pe 1909, arată:
,,bis(erica) fil(ială) e de lemn; s-a făcut la 1441; s-a reparat la 1740 şi
19064”. Dar la 1909, biserica făcută în acelaşi loc cu cel al fostei mănăstiri
fusese reparată la 1744, aşadar, datele publicate în Anuar se refereau la
biserica construită de răzeşi5. Se deduce că biserica răzeşilor era privită,
în mod firesc, o continuatoare a Mănăstirii Trestiana6. Menţionarea primilor ani păstraţi prin tradiţie se referă însă la biserica fostei mănăstiri,
cunoscută din studiile istoricilor ca o posibilă ctitorie din 1496 a lui Ion
Tăutu, marele logofăt al voievodului Ştefan cel Mare7.
Corneliu Istrati, Condica lui Mavrocordat, vol. II, Iaşi, 2008, nr. 642, p. 302:
,,un izvod de doi liudi ce li-au dat peceţi vel păharnicul ot ţinutul Vaslui, anume
Gavril sân Timoftii ot Trestiana i Pricopi sân Andronachi ot tam, 1741 decembrie
23–26”. Ei au fost înscrişi la recensământul din 1774: 1. Proca fiul lui Andrei; 2.
Timoftii, fratele lui (Proca). Andrei sau Andronicu era fiul lui Gavril şi nepot lui
Dumbravă Giosanul – răzeşii stabiliţi pe moşia Popeşti şi Pocreaca la 1671. Proca
şi Timoftii erau strănepoţii lui Dumbravă Giosanul. Proca era printre răzeşii
stabiliţi în apropiere de Mănăstirea Trestiana, răzeşi care au întemeiat cătunul
Trestiana, el fiind unul din ctitorii bisericii făcute de ei la 1744.
4 Anuarul Administraţiei Casei Bisericilor pe 1909, Bucureşti, 1909, p. 441.
5 Ctitorii răzeşeşti din veacurile XVII–XIX. Bisericile din Popeşti şi Pocreaca
(Vaslui) – monumente istorice, comunicare susţinută la Simpozionul Internaţional
„Monumentul - Tradiţie și Viitor, Ediţia a XX-a, Iaşi, 5 octombrie 2018.
6 Tradiţia monahismului a continuat şi în generaţiile de după anul 1800:
irodiaconul Antonie Dumbravă din Pocreaca, s-a format la schitul Urguieşti,
Tutova, slujind ocazional şi la Mănăstirea Trestiana; a ajuns la Episcopia Huşilor;
în 1842, ieromonahul Sevastian a semnat în documentele răzeşeşti; ieromonahul
Isac(hi)u Trohin este menţionat în documentele răzeşeşti de la 1843; la data de 14
iulie 1844, ierodiaconul Gheorghie Bogdaproste a semnat ca martor într-un zapis,
iar în octombrie 1844, ieromonahul Ilarion a vândut casa şi ocina, dar a ţinut
legătura cu biserica unde slujise; monahul Filof, a fost însemnat pe clopotul
bisericii de piatră din Pocreaca (la 1866).
7 Ştefan S. Gorovei, op. cit., nr. 9–10, 1968, p. 568; Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ediţia a II-a, 1958, p. 151, interpolarea lui Axinte Uricariul.
3
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Specialiştii în domeniu, Ioana Cristache-Panait şi Titu Elian,
au vizitat biserica şi, cu argumente ştiinţifice, au apreciat planul
bisericii şi valoarea construcţiei de la acea vreme. Conform pisaniei
din biserică, – ,,inscripţia săpată pe grinda peretelui despărţitor,
deasupra intrării centrale, decorată cu profile şi elemente decorative
geometrice ca şi cele laterale – ,,Siea ţercov sătvori vdni, Ion Nicolai
vodă” (această biserică s-a săvîrşit în zilele lui Ion Nicolai vodă) şi ,,a
făcut răzeaşi această sfântă biserică, vleat 7252” (1744), au constatat:
,,Răzeşii din Trestiana sînt ctitori ai lăcaşului de lemn ridicat în sat la
mijlocul veacului al XVIII-lea (...). De dimensiuni modeste, biserica de
lemn cu hramul Tăierera Capului Sfîntul Ioan Botezătorul poate fi
socotită, chiar sub îmbrăcămintea de scânduri vopsită în albastru, o
biljuterie a arhitecturii în lemn din judeţul Iaşi. Cu proporţiile de o rară
armonie, lăcaşul are o învelitoare de şiţă pe conturul pereţilor, cu
îndulcire de pantă spre margini, streaşina prelungită, semiînfundată,
cu o bîrnă decorată cu patru rînduri de cioplituri pe motivul rombului,
ceea ce măreşte farmecul faţadelor”8. Specialiştii au apreciat că
perioada în care a fost construită ,,reprezintă nu numai momentul de
apunere a limbii slavone şi de statornicire a limbii române, dar şi
mărturia elocventă a unei ctitoririi răzeşeşti. Pronaosul este acoperit
cu două bolţi din fâşii curbe pe plan octogonal, aşezate transversal, cu
nervuri aparente, sculptate pe motivul triunghiuilui şi care converg
într-o cheie de boltă. Cheia bolţii din stânga este nedecorată, iar cea
din dreapta reprezintă acvila bicefală cu crucea la mijloc. (...).
Catapeteasma bisericii din Trestiana este opera din 1819 a lui Timoftii
zugravu”, însemnare pe icoana Sfântului Ierarh Nicolae la intrarea în
altar, în partea stângă a uşii diaconale”9.

Ioana Cristache-Panait şi Titu Elian, Bisericile de lemn din Moldova, în
,,Buletinul Monumentelor Istorice”, XLI, nr. 2, 1972, p. 59. ,,Îmbrăcămintea de
scînduri albastre ascunde, desigur, şi alte elemente decorative frumos lucrate”.
9 Ibidem, p. 59.
8
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În perioada anilor 1963–1974, preotul Constantin Popescu, paroh
al bisericii Pocreaca şi ale filialelor Trestiana şi Slobozia, a constatat că
în cheia bolţii din stânga, nedecorată, piesa decorativă – o sculptură în
lemn aplicată pe locul respectiv – era căzută la momentul vizitei
specialiştilor. Locul rămas gol, cu urma ciopliturilor din bardă, fără
alte ornamentaţii, aşa cum se făcuseră la cheia bolţii din naos (o
ornamentaţie cu motive geometrice), poate explica faptul că, în cheia
bolţii din stânga, trebuie să fi fost aplicat capul de bour – stema Moldovei–
, ce nu putea lipsi dintr-o biserică moldovenească la acea vreme10.
Ideea continua opinia specialiştilor: ,,Regăsim în această reprezentare
(a acvilei bicefale cu crucea la mijloc) ideea politică a lui Nicolae
Mavrocordat, voievod care a domnit şi în Țara Românească şi a cărui
tendinţă de unitate politică a celor două Principate se poate deduce şi
din întocmirea, din porunca sa, a cronicilor paralele a celor două ţări
române”11.
Prima catapeteasmă a bisericii Trestiana a fost descoperită de
preotul Constantin Popescu în anul 1969, cu prilejul reparaţiei
acoperişului bisericii. Fusese lăsată rulată şi aşezată sub o grindă în
anul 1819, când se schimbase cu noua catapeteasmă de lemn. Preotul
a constatat că vechea catapeteasmă fusese confecţionată din pânză
pictată. Descriind-o în detaliu, era de părere că pânza nu ar fi fost decât
catapeteasma fostei Mănăstiri Trestiana, cu o vechime de cinci veacuri,
luând în considerare anii păstraţi prin tradiţie, 1441–1460; era
asemănătoare primei catapetesme a bisericilor creştine, având pe ea
chipuri de heruvimi, potrivit lui N. Iorga12.
Noua catapeteasmă a bisericii Trestiana, a fost descrisă în 1938,
după 119 ani de la construirea ei (la 1819), şi trei decenii de la reparaţiile din 1906: ,,Catapeteasma din lemn de tei suspendată pe grinzi
Preotul Constantin Popescu, Mănăstirea Trestiana şi actuala biserică de lemn
din Trestiana-monument istoric. Monografie istorică în două părţi, cu date din trecutul
satului Pocreaca, Iaşi 1982, dactilogramă nepublicată, p. 88.
11 Ioana Cristache-Panait şi Titu Elian, op. cit., p. 59.
12 Ibidem, p. 91–97; cf. N. Iorga, Catapetesme, conferinţă din 20 decembrie
1930, Vălenii de Munte, 1932, p. 6.
10
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de stejar solide are înălțimea de 3 m şi trei rânduri de icoane (picturi
corecte): pe rândul întâi sunt Praznicile Împărăteşti; la mijloc, Cina cea
de Taină; pe rândul al 2-lea, Apostolii, în centru, Mântuitorul Isus
Hristos, Maica Domnului şi Sfântul Ioan; pe rândul al 3-lea, Patriarhii
şi Mântuitorul cu braţele întinse. Pe uşile Împărăteşti, icoanele Domnului Isus Hristos, a Maicii Domnului şi ale celor patru evanghelişti cu
simbolul lor”13.
Biserica răzeşilor de la 1744, asemenea Mănăstirii Trestiana,
nu a fost lipsită de înstrăinare. În 1825, întreaga moşie a fost confiscată
de domnie şi biserica Trestiana a devenit mitoc al Mănăstirii Râşca. În
domnia lui Mihai Grigore Sturdza, casa Roset (ce cumpărase de la
răzeşi partea de nord a moşiei Popeşti şi Pocreaca pe care o numiseră
Poenile), şi răzeşii au primit dreptul de a reintra în stăpânirea moşiei,
fiecare ca înainte de judecata din 10 ianuarie 182514. Desigur, influenţa
factorilor externi au dus la modificarea aspectului iniţial al bisericii, al
icoanelor, dar prin grija preoţilor slujitori şi a enoriaşilor de a le
întreţine şi recondiţiona, au străbătut aproape trei veacuri până astăzi.
S-a constatat că restaurarea este un proces complex, fiind comparat de
specialiști cu medicina, datorită principiilor ,,etice și morale”.
În prezent, constatându-se nevoia de îmbunătăţire a aspectului
icoanelor catapetesmei, s-a luat decizia de a fi supuse restaurării,
Arhiva Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, Protopopiatul Iaşi, parohia
Pocreaca şi filialele Trestiana şi Slobozia, dosar 116/1938, f. 49r.
14 CDM, I, nr. 399, p. 168; 865, p. 338; Ibidem, nr. 575, p. 152–153; Ibidem, II,
nr. 1642, p. 331. Perioada de înstrăinare a fost însă mai scurtă, de doar patru ani,
când după judecarea pricinii în Divan (la 1828), răzeşilor li s-a dat câştig de cauză.
În domnia lui Mihail Grigore Sturza, casa Roset (ce cumpărase de la răzeşi partea
de nord a moşiei Popeşti şi Pocreaca pe care o numiseră Poenile), şi răzeşii au
primit dreptul de a reintra în stăpânirea moşiei, fiecare ca înainte de judecata din
10 ianuarie 1825, cf. Arhivele Naționale Iaşi, Colecţia Litere, K 335, f. 57r.; R
457/1831, f. 2r.; Ibidem, Fond Divanul Domnesc, dosar 1/1832, f. 212r.; f. 267r.,
verso; f. 268r.; Judecătoria Vaslui, dosar 216/ 1845.
13
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pentru ca cei de astăzi şi din generaţiile viitoare să se poată bucura şi
beneficia de moştenirea primită de la strămoşi, în buna şi vrednica
rânduială de perpetuare a credinţei şi a tradiţiilor neamului. Icoanele
catapetesmei bisericii Treatiana au fost restaurate în cursul anului
2015, prin grija preotului paroh Ciprian Solomon şi a ierarhilor.

Capeteasma de lemn din 1819 de la biserica Tăierera Capului Sfântul Ioan
Botezătorul, Trestiana, ctitorie a preoţilor şi răzeşilor de la 1744.
Foto, ianuarie 2017
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Botezul Domnului, icoană, 1819,
pronaosul bisericii din Trestiana

Planul bisericii din bârne de stejar, 1744, Trestiana,
(Ioana Cristache-Panait şi Titu Elian, Bisericile de lemn din Moldova,
în ,,Buletinul Monumentelor Istorice”, XLI, nr. 2, 1972, p. 57).

*
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Zidirea bisericii satului Pocreaca a început în anul 1853, în
apropierea vechii biserici de lemn care se degradase. A fost sfinţită în
1857 de Episcopul de Huşi, Meletie, conform însemnărilor lăsate de
preoţi. Lucrarea s-a realizat prin efortul comun al enoriaşilor, răzeşii
satului, pisania confirmând ,,cheltuiala satului”, aşadar, a fost o
ctitorie răzeşească. S-au păstrat multe dovezi materiale, preluate şi
păstrate din biserica de lemn Sfântul Nicolae, menţionate fiind
icoanele vechi, diverse cărţi de cult, printre ele un Octoih cu însemnări
ce dovedesc provenienţa de la preoţii fostei biserici de lemn15. Hramul
principal al bisericii a devenit Duminica Tuturor Sfinţilor, dar s-a
păstrat, aşa cum se obişnuieşte, şi hramul fostei biserici, Sfântul
Nicolae.
Preoţii şi enoriaşii din toate generaţiile s-au preocupat de
păstrarea şi de întreţinerea în bune condiţii a bisericii lor16. Astfel,
în anii interbelici, s-au construit mai mulţi contraforţi masivi în
jurul bisericii de piatră. În 1938, în cimitirul bisericii Pocreaca s-a
construit cripta eroilor căzuţi la datorie în Primul Război Mondial,
dar şi al celor răpuşi în 1917 de tifosul exantematic17.
,,Această sfântă carti ci să numeşti Octoihul Mari esti cumpărată de
preotul Vasile [Eni sau Iani], împreună cu Ioniţă Drăgan, cu drepţi banii lor, 43
lei, şi s-au dat la sfânta biserică din satul Pocreaca, unde să prăznuieşte hramul
Sfântului Ierarh Neculai, spre veşnică pomenirea lor şi a tot neamul lor”; ,,Acest
Octoih ci l-am cumpărat şi eu de la cuvios(ul) părinte Teodosă, l-am vândut şi eu
părinte(lui) Vasilie de la sfânta biserică ci este hramul Sfântului Ierarh Neculai,
spre pomenirea noastră, 1824. Ereu Teodor ot P(opeşti)”. Pe paginile de la 8 la 17,
la subsol: ,,Acest Octoih au făcut schimbu duhovnicu, preotul Teodosie Budescul
cu Teodor ot Popeşti, cu alt Octoih ci l-au avut cumpărat di la Teodor, frati
preotului Teodosie, 1823 Ghenar 19”.
16 În perioada 1904–1945, anii grei în care enoriaşii au trecut prin multe
şi grele încercări, cu trupe încartiruite în sat, preotul Ion Topală s-a
preocupat de starea bisericilor parohiei.
17 Arhiva bisericii parohiale Pocreaca, judeţul Iaşi, dosar 1/1917, f. 1r-7r.
Alături de eroii satului, un număr de 310 ostaşi din Regimentul 43 Infanterie, tineri
olteni din judeţele Olt şi Romanaţi (menţionaţi nominal, pe localităţile de origine),
aflaţi în retragere de pe front, erau încartiruiţi în Pocreaca; au murit de tifos
exantematic, fiind reînhumaţi, mai apoi, în cripta eroilor din cimitirul bisericii.
15
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După război, prin grija preotului Aurel Enea (descendent din
primii preoţi ai satului – Eni (Iani Bogdaproste), noul paroh în
perioada 30 august 1945–10 septembrie 1949 –, biserica de piatră a fost
reparată şi consolidată cu mijloacele materiale procurate în acele
vremuri grele, după ditrugerile suferite în urma cutremurului din
1940, şi a războiului, pentru care a tocmit meşteri din Corjeva,
Lăpuşna, localitate în a cărei biserică slujise din tinereţe. Pentru mai
buna consolidare a pereţilor bisericii, în anul 1956 s-au demolat
contraforţii construiţi în jurul ei, zidurile fiind întărite cu ancore de
fier.
Cărţile vechi de cult sunt o zestre spirituală a bisericii. Însemnările de pe aceste cărţi pot fi considerate o moştenire importantă
pentru istoria comunităţii, devenite peste vreme documente inedite
ale istoriei locale, dar şi importante izvoare genealogice18.
O Evanghelie tipărită la Iaşi, în anul 1762, cumpărată şi dăruită de
răzeşi, a fost solicitată după mai bine de două veacuri, încă din 1969, cu
prilejul înfiinţării Muzeului de Istorie din Bucureşti; a fost trimisă muzeului
în anul 1971. Evanghelia, cu dimensiunile 29 X 18 cm, avea însemnări
marginale făcute de strănepotul lui Dumbrăvă Giosanul, mazilul din
Pocreaca Ioniţă Bogdaproste, care o cumpărase la 8 martie 1763, împreună cu
toţi răzeşii şi ctitorii bisericii Trestiana, pentru a o dărui acestei biserici (în
care slujeau ginerele său, preotul Iani Bogdaproste şi fiul său, preotul Vasile
Bogdaproste), ca ,,să fie pomană sfintei biserici în veci de veci”, adăugânduse obişnuitele blesteme spre a o proteja de înstrăinarea voită sau nevoită.
Sfânta carte fusese o investiţie costisitoare la acea vreme19. Abia în anul 1984,
Muzeul de Istorie confirma printr-o adresă prezenţa ,,obiectelor” preluate în
custodie: ,,În conformitate cu normele în vigoare, vă aducem la cunoştinţă că
Arhiva bisericii parohiale Pocreaca: în anul 1938, printr-o adresă
trimisă parohiei Pocreaca, se solicita ca din bisericile ce deţineau cărţi vechi
de cult în chirilică, în două exemplare, să se doneze un exemplar pentru
profesorul N. Iorga.
19 Preotul Constantin Popescu, op. cit., p. 105. Preţul plătit de ei fusese
foarte mare la acea vreme, 7, 30 lei, ceea ce era aproximativ egal cu jumătăte din
valoarea unui ban (preţul a trei stânjeni de pământ).
18
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obiectele preluate de la dv. cu p. v. nr. 17 din 26 aprilie 1971 se găsesc în
custodie la muzeul nostru, sub nr. ...”20.
Venit în 1963, prin transfer, din parohia Bâcu-Frenciugi,
preluând parohia, preotul Constantin Popescu constata situaţia de
fapt în care se afla biserica – fără părţile de pământ pe care le avusese
în stăpânire, fără casă parohială21. Considerat un „bun chivernisitor al
bunurilor parohiale”, preotul paroh s-a implicat în rezolvarea neajunsurilor găsite. Cu mult efort a reuşit să cumpere casa parohială, a
înscris-o în inventarul averii bisericii (la 1964), a reparat-o (1966); a
solicitat şi a obţinut fonduri pentru repararea bisericii (în 1967), a
clopotniţei şi a acoperişului bisericii Trestiana (în 1965), reintroducând
şi materialul tradiţional – acoperişul de şiţă (la 1967) –, care fusese
înlocuită cu tablă. Între 1969–1971, a trimis Sfântul Potir la atelierele
specializate pentru aurire. În anii 1972–1973 s-a preocupat de
instalarea luminii electrice în biserică şi în casa parohială şi a
redobândit pământul pe care biserica îl avusese în stăpânire.
Într-un document se menţiona existenţa unor icoane vechi,
pictate în ulei pe lemn, în stil neoclasic, păstrate din catapeteasma
vechii biserici de lemn, pictate de un pictor rămas anonim22. Restaurarea icoanelor din vechea catapeteasma a bisericii de lemn din
Pocreaca, deosebit de valoroase din punct de vedere artistic şi
istoric, apreciate de specialiştii în artă plastică, s-a realizat în anul
2016, fiind repuse în valoare la iniţiativa şi prin strădania preotului
paroh şi protopop Mihail Roşu. Două dintre aceste icoane – Maica
Domnului cu Pruncul şi Sfântul Ierarh Nicolae – sunt redate în imaginile
de mai jos.

Ibidem, Adresa trimisă de Muzeul de Istorie din Bucureşti bisericii
parohiale Pocreaca la data de 31 decembrie 1984.
21 Arhiva bisericii parohiale Pocreaca, judeţul Iaşi, dosarul anilor 1963–
1974; Costin Clit, preot Ionuţ Alexandru Figher, Bisericile din satul Frenciugi, comuna Drăguşeni, judeţul Iaşi, Iaşi, 2014, p. 58–65.
22 Arhiva Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, Protopopiatul Iaşi, Parohia
Pocreaca, dosar 116/1938, f. 2r.
20
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Planul de reabilitare şi de reconsolidare cu fonduri europene a
bisericii de piatră Duminica Tuturor Sfinţilor din Pocreaca se află în
acest an (2019) în plin proces de realizare.
În anul omagial al satului românesc, nu exista o şansă mai mare
ca o asemenea lucrare amplă să se împlinească, spre mulţumirea preotului paroh, al ierarhilor şi al enoriaşilor (şi spre lauda efortului
depus), toţi împreună şi deopotrivă dorind ca biserica strămoşească a
satului să dăinuiască, în ea să se poată ruga enoriaşii de astăzi şi cei ce
vor urma – copiii, nepoţii şi strănepoţii lor –, iar viaţa comunităţii
creştine să dăinuie în condiţii mult îmbunătăţite, conform cerinţelor
vieţii moderne.
Unde se află o comunitate mai unită, decât în satul românesc,
fără deosebire de orice fel, toţi în jurul sfintei biserici?
Un istoric şi etnolog afirma că „cea mai importantă valoare
transmisă de satul românesc este sentimentul comunităţii (...). Se
spune despre suflet că e veşnic, nici sufletul satului românesc n-a
murit, ci a pornit într-un fel de transhumanţă prin generaţii, din suflet
în suflet de om, găsindu-şi sălaş în inima şi mintea celor care îşi au
rădăcinile în el, chiar dacă ei sunt orăşenii de astăzi”23.

„A. I. 1853. S-au zidit [acest] sf(â)nt lăcaş cu hramul Sfânt(lui) Nicolai şi Duminica
Tuturor Sfinţilor cu cheltuiala satului nostru şi alţi făcători di bini”.

Fragment din interviul istoricului etnolog Tudor Sălăgean, specialist în
istoria și cultura Transilvaniei, director al Muzeului Etnografic din Cluj, 11. 08
2016, cf. Wikipedia.org.
23
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Biserica Duminica Tuturor Sfinţilor, Pocreaca, ctitorie răzeşească, zidită din piatră şi
cărămidă între anii 1853–1857. Foto, anii 1970.

Maica Domnului cu Pruncul, icoană din
catapeteasma vechii biserici de lemn
din Pocreaca, încep. sec. XVIII

Sfântul Ierarh Nicolae, icoană din
catapeteasma vechii biserici de lemn
din Pocreaca, încep. sec. XVIII

231

ABSTRACT
In the middle of the estate, in the valley of the Trestiana stream, the Trestiana
Monastery could be found, where the yeomen built another church out of oak beams (in
1744), during the reign of the voivode Ion Neculai (Mavrocordat). The most recent
research pointed out originals elements regarding the architecture and painting of icons
the church.
In the Apiary of Popeşti the wooden church of the village was built. After 1672,
they moved it 2 km to the north, in Pocreaca The church lasted tothe middle of the 19th
century. The next generations built another stone church and brickwork in 1853 in
Pocreaca, in the place of the wooden church. The churches wistood the test of time, but
they ware cared for and repaired by the techniques of time, are now historical monuments.
Keywords: Trestiana Monastery freeholders, churches, Pocreaca, old books

Un monument de patrimoniu:
Biserica „Sfântul Gheorghe”
din Mlenăuţi-Hudeşti, judeţul Botoşani
Dumitru HARABULĂ
Dimitrie-Ovidiu BOLDUR*

În anul 1582, marele vornic Ieremia Movilă şi paharnicul Simion
Movilă primesc întărire „driapti ocinile şi moşăile lor, din drepti uricile lor
ce au avut de baştină şi de cumpărătură moşii şi părinţăi lor Petru Hudiciu
şi Iaţcu Hudiciu şi Ioan Movilă fost mare log‹o›f‹ăt› dela bătrânul Ştefan
v‹oe›vod şi dela Petriu v‹oe›vod şi dela Iliiaş v‹oe›vod şi dela tânărul Ştefan
v‹oe›vod şi dela alţi domni de mai înainte, ce au fost în ţara aceasta a Moldavii,
începănd [cu] satul Hudinţăi, cu cas‹e› pe Başău şi cu mori şi cu heleştii şi
cu poeni de fănaţ, ce se numesc Băranca şi cu bălţi de peşti pe Prut […] şi o
bucată de loc, de cătră Mlenăuţi, ce să numeşti Novosăliţa Hudinţilor, pe
părăul ce se numeşti Ruda”1.
Referitor la provenienţa toponimului „Mlenăuţi”, „tema ar putea
fi înrudită cu a toponimelor [...] Mile, Milin, Milena etc., derivate de la miłŭ
– “milo””2. Aşadar, „am avut mai întâi Milenăuţi, apoi, prin sincoparea lui

* Direcția Județeană pentru Cultură, Bacău – România.
1 Suret de pe ispisoc vechi, pe sărbii, dela Iancul v‹oe›vod, scris ăn Suceavă de
Cărste Mihăescul, din let 7090 ‹1582› Mai 20, în Documente privind istoria României,
Veacul XVI, A. Moldova, vol. III, (1571-1590), Bucureşti, 1951, p. 188-190; C. Burac, Aşezările Ţării Moldovei din epoca lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 2004, p. 101.
2 F. Miklosich, Die Bildung der slavischen Personennamen, Heidelberg, 1927,
nr. 220, apud Iorgu Iordan, Toponimie romînească, București, 1963, p. 423; Dumitru
Harabulă, Raport privind cercetarea toponimică şi realizarea fişelor de toponimie din
comuna Hudeşti, judeţul Botoşani (manuscris).
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“i”, Mlenăuţi. Conform totuşi şi ucraineanului młin – „moară de apă””3.
După o evoluţie de peste două secole, cu menţionarea numelui satului
în catagrafia Moldovei din anul 17744, la începutul secolului al XIXlea, toponimul cuprindea două părţi: Mlenăuţii din Deal şi Mlenăuţii din
Vale5.
Biserica de zid „Sfântul Gheorghe”, a Mlenăuţilor din Deal, a fost
ctitorită de Iorgu (Costache) Manole în anul 1803, „după data de pe
clopote”6 (Fig. 1). Deşi este o construcţie masivă, cu fundaţii din piatră
şi ziduri din piatră şi cărămidă (groase de circa 1,75 metri)7, numele
meşterilor care au zidit-o nu s-a păstrat în memoria colectivă, cu toate
că starea de conservare a clădirii de patrimoniu, în ansamblu, dar şi a
componentelor sale (pridvor, pronaos, naos şi altar) se menţine, în
continuare, într-o stare generală bună, până în zilele noastre (Fig. 2).
Edificiul religios, al primului sfert din veacul al XIX-lea, a fost
ridicat în plan treflat, cu absidele laterale ale naosului şi absida altarului semicirculare, meşterii încercând să imite stilul moldovenesc al
Iorgu Iordan, op.cit.
Moldova în epoca feudalismului, vol. VII, partea I, Recensămintele populației
Moldovei din anii 1772-1773 și 1774, ed. P. G. Dmitriev, Chişinău, 1975, p. 76, 497498.
5 Am regăsit şi consemnarea faptului că biserica de lemn „Sf. Voievozi”, a
Mlenăuţilor din Vale, a fost construită „de răzeşul Ioan Pârâu”, în anul 1814 şi
desfiinţată la începutul secolului al XX-lea (Nicolae Stoicescu, Repertoriul
bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din Moldova, Bucureşti, 1974, p.
568).
6 Ibidem. În Fişa monument – semnal a Bisericii „Sf. Gheorghe” MlenăuţiHudeşti şi Fişa analitică minimală de inventariere a ansamblurilor, monumentelor şi
siturilor istorice, întocmite la Oficiul de Patrimoniu al judeţului Botoşani/Direcţia
Judeţeană pentru Culte, Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional Botoşani sunt
menţionate ca „Datare început” anul 1803, precum şi precizarea: „construcţie
înaltă, cu ziduri groase, ridicată de boierul Iorgu Manole în 1819”. Pentru informațiile
furnizate, aducem mulțumirile noastre domnului Dănuț Huțu, director executiv
al Direcției Județene pentru Cultură Botoșani și domnului consilier Marius
Mihăilescu, din cadrul compartimentului monumente istorice și arheologie al
DJC Botoșani.
7 Fişa monument – semnal a Bisericii „Sf. Gheorghe” Mlenăuţi-Hudeşti.
3
4
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secolului al XVI-lea. Ulterior, la o dată necunoscută, clădirii i-a fost
adăugat turnul-clopotniţă pe pronaos, prin aceasta diminuându-se
caracteristicile stilului de veac XVI (cu turnul-clopotniţă pe naos).
Biserica a fost reparată şi acoperită cu şindrilă de C. Frunză, în
anul 19088. În anii 1915-1916, clădirea a suferit un proces de restaurare
exterioară9, iar în anul 1935 au fost efectuate reparaţii generale, fiind
refăcută astereala şi schimbată învelitoarea din şindrilă, cu una din
tablă zincată10. Ultimele reparaţii curente la biserica-monument istoric
au fost realizate în anul 198211.
Deşi nu este un edificiu religios care să atragă printr-o arhitectură spectaculoasă, biserica „Sf. Gheorghe”, de pe Dealul Mlenăuţilor,
străbate ca o săgeată albia majoră a râului Başeu, râu care curge, mai
mult sau mai puţin învolburat, la poalele ctitoriei ridicate de boierul
Iorgu (Costache) Manole, în perioada primului sfert de veac XIX.

ABSTRACT
Certified since 1582, Mlenăuți village, from Hudești commune, Botoșani district
has more than four centuries of history. Both in “Mlenăuții din Deal”, and “Mlenauții
din Vale” there were religious foundations of the boyars or yeomen. The Church founded
by boyar Costache (Iorgu) Manole has had “Saint George” as patron saint since 1803.
Although it is not a religious building to impress through its spectacular
architecture, the “Saint George” Church – historic monument on “Mlenauții din Deal”,
crosses over the major riverbed of Bașeu river.
Keywords: Mlenauți-Hudești, Costache (Iorgu) Manole, “Saint George” Church,
historical monument, religious architecture.
Nicolae Stoicescu, op. cit.; Dan Ghinea, Enciclopedia geografică a României
(ed. a IV-a, actualizată şi completată), f. e., Toronto, 2018, p. 507.
9 Este momentul în care, „dl. Gh. Burghelea, mare proprietar şi primar al
oraşului Dorohoi, prin act de donaţie”, în prezenţa Î. P. S. Mitropolit Pimen al
Moldovei şi Sucevei, a prefectulului judeţului Dorohoi şi a suitei metropolitane,
a trecut biserica, de la parohia Hudeşti-Alba, în „îngrijirea obştiei din Mlenăuţi”
(Gabriel Pârvu, Pregătiri sufleteşti pentru zile mari, Bucureşti, 1916, p. 191).
10 Fişa monument – semnal a Bisericii „Sf. Gheorghe” Mlenăuţi-Hudeşti.
11 Dumitru Harabulă, loc. cit.
8
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Fig. 1

Fig. 2

Ansamblul clădirilor Maternității
„Cuza Vodă” din Iași,
fostul „Institut Gregorian”
Sorin IFTIMI*
Ansamblul de clădiri al Maternității din Iași, cu adresa str. Cuza
Vodă nr. 34 este inclus în Lista Monumentelor Istorice din România, sub
codul IS-II-a-B-03847. Lista înregistrează și două poziții secundare,
pentru două dintre componentele ansamblului: „Casa marelui vornic
Grigore Ghica” (sic!), datată în 1897 (IS-II-m-B-03847.01), și „Maternitatea Cuza Vodă”, începutul secolului XX (IS-II-m-B-03847.02). Este
vorba despre corpul construit în stil neoromânesc, pe latura dinspre
strada Dancu. Ansamblul maternității cuprinde și alte clădiri, nespecificate în listă, dar cărora li se aplică același statut de „monument
istoric”.
Casa Alecu Ghica de pe ulița Goliei (c. 1833)
Cel mai vechi și mai valoros monument din acest ansamblu a fost
construit ca o casă boierească, deci cu destinația de locuință, nu de
instituție publică. Datarea acesteia la 1897 ar trebui revăzută, întrucât
clădirea este, în mod evident, mai veche. Denumirea din lista
Monumentelor nu este nici ea prea exactă: ar trebui să fie numită „casa
Marelui logofăt Alecu Ghica” . Nici fiul său, Grigore, nu este cunoscut
ca „mare vornic”. După decesul tatălui său, domnitorul Grigore Al.
Ghica a donat casa părintească pentru a se întemeia un institut destinat
orfanilor, cunoscut ca „Institutul Gregorian” (1852). Timp de un secol,
Maternitatea a purtat numele lui Ghica Vodă, donatorul imobilului și
fondatorul instituției. Prin anii 1950, în timpul regimului comunist,
denumirea a fost schimbată arbitrar în „Cuza Vodă”, pentru simplul

Muzeul de Istorie a Moldovei, Complexul Național Muzeal „Moldova”,
Iași – România.
*
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fapt că se afla pe strada cu acest nume. Cel mai legitim ar fi ca
Maternitatea să revină la denumirea de „Grigore Al. Ghica Vodă”.
Monumentul este o casă cu etaj, a cărui intrare este protejată de
o „boltă de trăsuri”. La exterior, pe unul din colțuri, clădirea are
încastrat ecranul de piatră al un ceas solar, unul dintre puținele
păstrate, în Iași. După 1900, odată cu lărgirea uliței Golia pentru
introducerea șinelor de tramvai, s-a construit pasajul pe pilaștri de la
parter, pentru a nu sacrifica întreaga parte din față a casei. Soluția
tehnică a fost similară cu cea a „Gangului Repetenților” din Copou.
S-a păstrat opisul întocmit în la 8 ianuarie 1852, care cuprinde
32 acte și care a fost publicat de Gh. Ghibănescu: „Opis pentru numărul
și în scurt perilipsis, de cuprinderea documenturilor casălor cu locul lor , din
capitalie Eșii, aflătoare astăzi pe ulița mrgătoare cătră măn. Golia, poreclită
din vechiu mahalaua Strâmbă sau Frecăul, hărăzite aceste case de preînălțatul
domn și stăpânitor Grigore Alexandru Ghica Voievod, spre înființare de
Institut pentru facere de bine a cărui administrație s-au dat după domnescul
hrisov din 1852 Ghenar 1, la epitropia casei Ospitalului Central din cuprinsul ogrăzii Sf. Spiridon”1.
Curgerea proprietății pe locul clădirii Institutului Gregorian este
cunoscută, printr-o întreagă serie de documente, începând cu secolul
XVII. Sunt amintite mai multe case, modeste, aflate în acastă zonă2.
Momentul în care a fost construită actuala clădire, impozantă și
scumpă, potrivită statutului unui mare boier, nu a fost stabilit cu
claritate.
La 29 iunie 1759, se stabilea prețul casei lui Toader croitor făcută
pe locul lui Costin Catargiu fost spătar II, ce se afla „în Iași pe Ulița
Strâmbă lângă Mănăstirea Dancu, între casa lui Ioniță Nacul și între
Gh. Ghibănescu, 30 documente a caselor Institutului Gregorian, între anii
1667-1835, în „Ioan Neculce”. Buletinul Muzeului Municipal Iași, 1931, fasc. 9/I,
p. 129-147); vezi și N. Trufinescu, Cercetări asupra organizației și rezultatelor obținute
la Secția pruncilor părăsiți din Istitutul Gregorian, Iași, Tipografia Dacia, 1912, 29 p.
2 Cele mai vechi documente din acest pachet, amintind de ulița Frecăului,
credem că nu au legătură cu locul de pe strada Cuza Vodă, ci cu zona de sub
terasă, în dreptul bisericii Barnovschi.
1
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locul Bălașii”. Era o casă cu două cămări și cu tinda ei, evaluată la 80
lei, fără prețul terenului. Și s-a dat această mărturie lui Costin Catargi.
La 21 iunie 1768, Catrina Niculăiasa, soția lui Ioniță Nacul diacul de
Vistierie, arată că după moartea bărbatului său a rămas datoare cu o
sumă de bani (1552 lei), neputând să o achite altfel, după doi ani și
cinci luni. Casele erau „în Iași, pe ulița Strâmbă cu pivniță de piatră și
locul lor”. Și trecând nouă luni de la moartea soțului, și nimeni dintre
rude neoferind ca preț mai mult de 1400 lei au scos casa la vânzare
publică (prin mezat).
La 12 septembrie 1780, Neculai Perjul dă scrisoare lui Costin
Catargiu fost mare spătar pentru „casăle mele ce le-am făcut aice în Iași,
pe locul dumisale ce este la poarta Dancului, între Ilie Herescul fost
mare medelnicer și între casele pitarului Chiriac Scobihorn. S-au învoit
ca spătarul Catargiu să-i dea banii pe care Perjul i-a cheltuit cu facerea
casei, și s-au înțeles la suma de 650 lei bani gata (după ce au scăzut și
bezmenul de 80 lei). Să-l stăpânească dumnealui Costin Catargiu ca pe
un drept acaret al său.
La 12 decembrie 1789, baronul Vasile Herescul vinde comisului
Costandin Ureche niște „case cu locul lor, în Iași, lângă Mănăstirea
Dancu, peste uliță de către Golia” moștenite prin testament de la tatăl
său, răposatul Ilie Herescul fost mare medelnicer. Tatăl său a avut
cumpărate aceste case de la Catrina Năculăiasa (Nacu) și de la fiul său
Gheorghe Nacu, cum arată zapisul de cumpărare prin sultan-mezat
dom 17 iulie 1780. „Și nefiindu-mi mie trebuitoare (pentru că sunt
așezat în țările împărăteștii Kesaro Krăeștii măriri) le-am scos la
vânzare, mai ales că rămânând pustii și să risipe și din vreme în vreme
merge spre scădere”. A vândut casa cu pivnițe de piatră, cu grajd și
cuhne (bucătărie) „și toate cele ce sunt împrejurul casei, cu tot locul cât
să vede îngrădit, cum s-au stâpânit de părinții mei și de mine până
acum”. Prețul obținut a fost de 1500 lei. Dinspre apus, casa se învecina
cu ulița … ce merge de la poarta mănăstirii Dancului ce din dos, iar
dinspre miază noapte să hotărăște cu ulița … ce merge alăture cu medelniceru Sandu Bos și cu doftorul Fotache și cadi în Ulița Chervăsării
și trece pe la poarta Goliei, iar dinspre răsărit se învecinează cu un loc

240

al Goliei, pe care loc sunt casele dumisale banului Sandu Miclescu”.
Vânzarea a fost contestată de jitnicerul Toader Carp, pe motiv de
rudenie apropiată, care i-ar fi dat dreptul să cumpere înaintea altora
(1790). A fost înștiințat și medelnicerul Gheorghe Ruset, căsătorit cu
sora lui Th. Carp; a fost anunțat și Iordache Codrescu de la Roman.
La 12 octombrie 1790, Teodor Carp fost mare jitnicer a făcut
schimb de case cu șătrarul Panaite Cazimir: casele din Iași (foste ale
biv vel medel Ilie Herescu) ce sunt lângă Mănăstirea Dancului, cu
pivnițe de piatră, cu grajd, cuhnie și tot locul lor cât este îngrădit,
evaluate la 1500 lei, le-a dat lui Panaite Cazimir, iar acesta a dat la
schimb părți din moșia Pângești, ținutul Hârlăului.
La 1793 Iordache Miclescu biv vel medelnicier a făcut schimb cu
vornicul T. Balș: a primit moșia Corlătești, din ținutul Tutovei și a dat
„un loc în orașul Iași, la Ulița Strâmbă, lângă Mănăstirea Dancu. Era
un loc de zestre de la răposata soție a lui Iordache Miclescu, de la
socrul acestuia, vornicul Costin Catargiu.
La 12 august 1793 Toderașco Balș fost mare vornic dă scrisoare
șetrarului Panaite Cazimir, că „având eu un loc în orașul Iași, la ulița
Strîmbă, lângă Mănăstirea Dancu, ce este între casele șătrarului Panaite Cazimir și între casele sărdarului Chiriac Cârstian, care loc îl am și
eu de la medelnicerul Iordachi Miclescu prin schimbul ce am făcut cu
moșa mea Corlătești de la ținutul Tutovii, neavând trebuință de acest
loc l-am vândut dumisale șătrarului Panaite Cazimir, drept 1000 lei”.
Catinca, soția răposatului Nacu, a scos casele la vânzare cu suma
de 1400 lei. L-a aceste imobile s-a adăugat casa construită de Neculai
Perju (1780), aflate în poarta Mănăstirii Dancu, între Ilie Herscu fost
medelnicer și casa pitarului Chiriac Scobihorn. La 1789, baronul Ilie
Herescu a vândut casa sa comisului Ursachi, cu 1500 lei.
La 1791, Divanul Moldovei judeca restituirea sumei de 1500 lei și
afectează imobilul lui Panaite Cazimir, la care s-a adăugat, la 1793, un
loc al lui Toderașco Balș fost mare vornic. În anul 1826, imobilul a fost
scos la mezat (licitație publică), fiind cumpărat de marele logofăt
Alecu Ghica (reprezentat la tranzacție de vechilul său, Nicolae Fara).
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S-a păstrat o mărturie hotarnică din 25 martie 1826, cu privire la
casele agăi Ioan Carp despre mărimea locului și starea în care se află
casele: „Fața locului dinspre răsărit la Ulița ce se coboară de la Golia sau aflat 28 de stânjeni gospod; partea dinspre amiazăzi pe lângă ulița
ce se coboară din dosul Mănăstirii Dancu, până în locul lui Agop
armeanul, s-au aflat 42 stânjeni; partea dinspre amiază noapte, pe
lângă locul lui Agop, păr în locul boierilor Crupenschi, 22 stânjeni, de
unde întorcând cu măsura la deal s-au aflat 15 stânjeni și 6 palme, și
de acolo întorcând cu măsura spre răsărit până la marginea hudiței
care merge la locul boierilor Crupenschi s-au găsit 8 stânjeni și 7
palme; și de acolo întorcând cu măsura drept la deal, alăture despre
apus cu hudița păr la capătul zidului ogrăzii caselor în marginea uliței
care vine de la Golia s-au găsit 13 stânjeni și 6 palme, cu carele aceste
șase măsuri, în lipsa scrisorilor megieșilor, s-au încheiat locul”. „Pre
care sunt și aceste binale, 7 beciuri dedesubt zidite cu piatră și cărămidă, cu 10 ferești și cu gratiile lor, cu ușori și sobe proaste, 68 stânjeni
pivnițe ziditură, două odăi gios cu pereți de cărămidă și grajdul fără
acoperământ, 12 odăi la mijlocul caselor, cu ușile de frasin, în canaturi,
cu 20 de fereștri cu geamuri și altele fără geamuri, cu gratii de fier și
dușumele stricate, 13 odăi sus și în sfârșit că în sfârșit aceste case sunt
în cea mai proastă stare și descoperire.
Mezatul s-a ținut la 26 martie 1826, câștigători fiind logofătul
Alecu Ghica3, care a oferit, prin vechilul său Nicolas Farra, 36 100 lei.
La 20 septembrie 1833, aga Ioan Carp cere recuperarea datoriei de la
supusul rusesc Panaite Cazimir, prin vânzarea caselor sale din Iași, de
pe strada Goliei.
Încercând un rezumat al proprietarilor, putem constata că pe
locul de la intersecția ulițelor Golia și Dancu (sau str. Cuza Vodă și
Agatha Bârsescu) au fost casele familiei Nacu. Aceasta mutându-se în
Bucovina austriacă, casele au rămas pustii, degradându-se spre
Despre acest personaj, vezi Sorin Iftimi, Portretele logofătului Alexandru
Ghica aflate în colecţii din Bucureşti şi Iaşi. Schoefft, Livaditi, Stawski, în „Ioan Neculce”. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei (serie nouă), Iași, XIII-XV, 20072009, p. 203-216.
3
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dispariție. Catinca Nacu a vândut imobilul medelnicerului Ilie Herăscu, la 1780. Probabil că acesta a construit o nouă casă aici, în
vecinătatea bisericii Dancu. Fiul acestuia, baronul Vasile Herescul a
vândut casele la 1789, cu 1500 lei. În 1790, fostul mare jitnicer Toader
Carp a contestat cumpărarea, considerânu-se rudenie mai aproape cu
familia Herescu și invoca, deci, dreptul de preemțiune. A luat casa
asupra sa și le-a vândut apoi lui Panaite Cazimir. Logofătul Alecu
Ghica a stăpânt casele din ulița Goliei din 1833 până la moartea sa,
întâmplată în 1851. Întrebarea este dacă în aceste cei care au ținut
proprietatea o vreme mai îndelungată, Panaite Cazimir sau logofătul
Alecu Ghica, au păstrat vechea casă construită de Ilie Herescu înainte
de 1790, sau au reconstruit reședința, potrivit rangului și averii lor, în
această epocă a arhitecturii neoclasice.
Grigore Al. Ghica vodă (1849-1856), atunci când a fost instalat
ca domn, a plecat spre palatal domnesc din casa de pe ulița Golia, casa
tatălui său4. Domnitorul a donat casele părintești de pe ulița Goliei (str.
Cuza Vodă) pentru întemeierea unui Institut de moșit. Institul
Gregorian avea și un portret de ctitor al lui Grigore Al. Ghica, cu
planurile clădirii, făcut de pictorul Niccolo Livaditti, pe la 1852. Acest
portret a dispărut fiind cunoscută doar o reproducere alb-negru,
publicată de Gh. Băileanu. În clădirea Maternității avea să funcționeze
„o Școală de moașe, cu paturi pentru femei născătoare, cu un birou
pentru mance și o Clinică ambulatorie pentru copii bolnavi și un
Institut pentru vaccinarea pruncilor”5. Misiunea întemeierii acestei
instituții a fost încredințată doctorului Gh. Cuciureanu. Noul așezământ a fost pus sub administrarea Epitropiei Spitalului Sf. Spiridon.
Dr. Anastasie Fătu a fost primul profesor al Școlii de Moașe și
organizatorul Institutului Gregorian.

Manolache Drăghici, Istoria Moldovei pe timp de 500 de ani, vol. 2, Iași, 1857,
editat de Constantin Mihăilescu-Gruiu, Gruparea Culturală „Europa în România”, București, 1999, p. 330.
5 V. Râșcanu, Gh. Gh. Năstase, Șt. Bîrsan, Gh. Băileanu, Istoricul Spitalului
Orășenesc Clinic de Adulți din Iași, vol. I, Editura Medicală, București, 1956, p. 356.
4

243

Imobilul din str. Dancu nr. 3
În spatele casei Ghica, pe strada Aghata Bârsescu, se afla o proprietate a familiei Caracaș, ajunsă în paragină pe la 1900. Proprietarul
era Gheorghe Caracaș, funcționar la Creditul Urban, care locuia în altă
parte, pe Strada Veche nr. 43 (astăzi str. Costache Negri). La 1904,
comisia Primăriei, în frunte cu inginerul șef Carol Cugler constata că
„toți pereții casei sunt ieșiți din verticală și prezentau crăpături.
Acoperământul era din lemn putred, atenansele ruinate, zăplazul de
la stradă, din lemn, era stricat”, totul amenințând să cadă6. O fotografie
rarisimă, anexată la dosar, stă mărturie a stării cu totul precare în care
ajunsese imobilul, Comisia a recomandat evacuarea casei și demolarea
sa de îndată, fiind un pericol pentru viața locatarilor. Demolarea s-a
executat, întrucât în 1905 Primăria îl soma pe Gheorghe Caracaș să
îngrădească locul viran din str. Dancu nr. 3. Proprietarul reușise însă
să vândă terenul Epitropiei Sf. Spiridon, în aprilie 1906, astfel încât a
scăpat de obligații și cheltuieli. Pe locul casei Carcaș s-a ridicat șirul de
pavilioane de pe strada Dancu.
Pavilioanele în stil Neoromânesc (c. 1910)
La începutul secolului XX, vechii clădiri a „Institutului Gregorian” i s-a adăugat un șir de pavilioane proiectate în stil Neoromânesc,
dispuse de-a lungul străzii Dancu (Agatha Bârsescu). Acestea au fost
construite pe un terenul preluat de Epitropia Sf. Spiridon de la
Caracaș. Este corpul denumit în Lista Monumentelor „Maternitatea
Cuza Vodă” (IS-II-m-B-03847.02).
În timpul Primului Război Mondial, în aceste pavilioane a funcționat Spitalul „Regina Elisabeta”, de care se ocupa Maruka Cantacuzino, devenită ulterior soția muzicianului George Enescu. Aici a
funcționat, de fapt, Spitalul Militar Britanic. Medicii militari britanici
din Iași au fost încartiruiți în corpul nou al Maternității de pe strada
Cuza Vodă, numit cu acest prilej, Spitalul militar nr. 106 − „Regina Elisabeta”. De organizarea și coordonarea activității Spitalului se ocupa
Primăria Municipiului Iași. Dosare Imobile, nr. 312/3, Casa Erezii Caracaș, Despărțitura III, str. Dancu nr. 3.
6
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prințesa Maruka Cantacuzino, soția ministrului Justiției. Spitalul avea
reputația de a fi cel mai bine întreținut spital din Iași, iar Maruka avea
responsabilitatea de directoare-infirmieră. În vara anului 1917, aceasta
obișnuia să delege însărcinările ei domnișoarei Abeille Pruncu, dar a
cărei prestație o nemulțumea pe Regină7. Miss Milnie, institutoarea englezoaică a prințeselor, servea ca voluntară și la spital, cu multă abnegație, dar cu vocație redusă.
Spitalul britanic era condus de Dr. Armstrong chirurgul-șef;
Miss Paddy OʼNeil asistenta lui englezoaică; dr. Campbell „băiat
blond, frumos, cu trup de atlet și ochi albaștri depresivi...”8. Infirmiera
șefă OʼNeil dorea să revină în Anglia, în luna august 1917. A căzut și
ea victimă epidemiei. După ce a vizitat-o, Regina nota că: „Paddy
OʼNeil are tifos și i-au tăiat părul. Arată tare palidă și nefericită în pat,
la Spitalul Marukăi”. Totuși, asistenta-șefă a supraviețuit acestei grele
încercări. La plecarea Misiunii medicale britanice, Regina Maria l-a
decorat pe dr. Armstrong cu Ordinul „Steaua României” în grad de
ofițer. O fotografie făcută pe treptele de la intrarea în spital (corpul
nou, de la 1910), împreună cu tot personalul de aici, stă mărturie a
acestui fapt.
Printre cei căzuți la datorie se s-a aflat medicul militar Yvan
Stuart Campbell, decedat la 27 iunie 1917, din cauza septicemiei. Regina Maria consemna că Dr. Campbell era „destul de tânăr, de 30 de
ani, și trecuse prin toate epidemiile de tifos din campania sârbă. S-a
luptat cu tifosul și aici, alături de noi, și în Rusia, și care s-a întors să
moară din cauza unui deget infectat! Așa e soarta!”9. Regina a adus o
decorație din partea regelui, pentru Dr. Campbell, pe care i-a prins-o
defunctului în pieptul hainei, cu mâna ei. Cei care au lucrat cu el îl
iubeau din suflet. În ziua înmormântării lui Campbell, regina nota că
Maria Regina României, Jurnal de război 1917-1918, Traducere din engleză
de Anca Bărbulescu, Ediție îngrijită și prefață de Lucian Boia, Humanitas, București, 2015, p. 111
8 Maria Cantacuzino-Enescu, Umbre și lumini. Amintirile unei prințese moldave, ed. II, revăzută, Editura Aristarc, Onești, 2005 p. 387.
9 Maria Regina României, op. cit., p. 51-52.
7
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„Maruka Cantacuzino s-a străduit cât a putut să aranjeze o înmormântare demnă de el. Unii au spus că a făcut prea multe. Dar a fost
bine pentru că au cinstit un englez așa cum îi cinstiseră și pe
francezi...”10.
Dr. Campbell a avut parte de o înmormântare militară cu onoruri
la Cimitirul Eternitatea, în mausoleul militarilor francezi. Regina României l-a decorat post mortem cu Ordinul „Coroanei României”. Ceremonia funerară a fost mediatizată în mod deosebit; de la această
solemnitate s-au păstrat mai multe imagini. În 1920, mormântul lui
Campbell a fost mutat în cimitirul militar Slobozia din Muntenia.
Spitalul American din Iași (1917-1919)
Într-o aripă a fostei Maternități, folosită anterior de Spitalul englez, a fost construită o baracă din lemn, lipită de corpul Spitalului, care
a devenit Cantină a Crucii Roșii Americane pentru civilii lipsiți de
mijloace de existență. Cantina de aici a fost condusă de căpitanul Ames
A. Mills, care a deservit ulterior Crucea Roșie Americană din Franța.
Aceasta reușea să hrănească zilnic circa 2000 de persoane.
Cozile pentru o porție de mâncare se formau și de la ora două
noaptea. În clădirea alăturată se putea face și baie pentru igienizare
corporală. A funcționat sloganul „O masă pentru o baie!”. Regina Maria s-a atașat în mod deosebit de acest așezământ și de oamenii care îl
slujeau11. În imaginile de epocă apar căpitanul Daniel J. McCarthy și
Miss Rosana Pierce, din cadrul Misiunii Americane, care se îngrijeau
de activitatea Cantinei. La 16/29 martie 1918, Regina a revenit la Cantina Americană, pentru a le decora pe Miss Pierce și pe doamna
Verblomski12.
Baraca Spitalului American (str. Dancu nr. 5). La 10 iulie 1920, la
adresa din str. Dancu nr. 5 s-a deplasat o Comisie pentru a se constata
starea baratcelor existente pe acel teren. Baratca de lemn din str. Dancu

Ibidem.
Ibidem, p. 303.
12 Ibidem.
10
11
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nr. 4 aparținea Spitalului American13. La 30 iunie 1920, ora 6, o comisie
a Primăriei s-a deplasat la Spitalul American din str. Dancu spre a
constata starea de soliditate a unor barătci de lemn am constatat următoarele: „Am constatat existența a două baratce din lemn, una mare
și una mică în curte, foste ale Spitalului american în timpul războiului
din 1917-1918, Spital azi plecat. Acele baratce azi sunt: cea mare a Dl.
Leibovici din str. Nicolina ce a cumpărat, și cea mică a doamnei Iritz
Tereze din str. Dancu nr. 5. Acestea sunt făcute fără autorizație și în
contra prevederilor regulamentare, pentru care somarea D-lui
Leibovici și doamnei Irița Tereze a le dărâma de urgență”.
Corpul 7 al Maternității. Ambulatoriul. Sediul Misiunii
Bisericii Anglicane (c. 1920)
Două imobile alăturate, situate în perioada intererbelică pe str.
Dancu (Agata Bârsescu) nr. 5 și 7 (numerotarea veche), nu au făcut
parte de la început din ansamblul clădirilor Maternității, ci au avut o
evoluție distinctă. Poate fi urmărită evoluția acestor clădiri prin intermediul datelor consemnate în dosarele de imoble din Arhivele Primăriei. Clădirile vechi au fost demolate după anul 1920, pentru a se construi pe același teren două imobile cu destinație de sediu al Misiunii
Anglicane de la Iași. Ulterior, ambele imobile au fost incluse în
ansamblul clădirilor Maternității. De aceea, vom prezenta mai jos
evoluția ambelor proprietăți.
Imobilul din str. Dancu nr. 5 (Misiunea Anglicană). Aceasta este
clădirea fostului Ambulatoriu (Corpul 7 al Maternității) care va face
obiectul lucrărilor de restaurare pentru care a fost întocmit studiul de
față. Înainte de clădirea existentă astăzi, pe acel loc este amintită, la
1910, casa Goldsmann (proprietarul cu acest nume fiind deja decedat)14.
La 22 octombrie 1910 este consemnat un nou proprietar. Ignatz
Iritz, domiciliat în Iași str. Dancu nr. 5, solicită autorizație pentru a
construi după planul alăturat la dosar. O clădire privată cu două
13
14

Primăria Municipiului Iași. Dosare Imobile, nr. 312/5, f. 8, 9, 10, 12.
Primăria Municipiului Iași. Dosare Imobile, nr. 312/5.
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cabinete (Primăria Comunei Iași, 9/22 oct. 1910, nr. 35 801). f. 6 19/ 1
mai 1915, Ignaz Iritz cere autorizație pentru a reface acoperământul la
casă cu toaleta. Verso: „Casa nu este supusă alinierii. Se poate autoriza
ca la casa existentă să desfacă acoperământul și să-l refacă din nou, cu
material vechi și nou, învălind cu tablă nouă peste tot, asemenea și la
atenanse”.
În data de 18 februarie 1924 este înregistrată solicitarea lui Iritz
Ignatz de a autoriza planurile alăturate pentru a construi locuința
Misiunii Anglicane din Iași, str. Dancu nr. 5. (f. 18). La 29 februarie
1924 a fost emisă Autorizația nr. 05780/1924 și pe baza Referatului
Serviciului Tehnic nr. 00573/1924, Ignaz Iritz, proprietarul imobilului
din str. Dancu nr. 5, era autorizat să facă următoarele lucrări:
Va construi conform planurilor alăturate și pe locul indicat o
casă cu subsol, parter și etaj, mansardă și dependințele compuse din
subsol și parter, în următoare el condițiuni: fundațiile și soclul se vor
executa din zidărie și din piatră cu mortar de ciment și nisip aspru și
cuarțat. Pereții interior cu lărgimile arătate în plan. Pereții exterior și
interiori de la soclu în sus vor fi din zidărie masivă de cărămidă bine
arsă, cu mortar de var gras și nisip de bună calitate. Subsolul nefiind
destinat a fi locuit, se va pardosi cu un strat de beton de cel puțin 10
cm grosime. Între soclu și zidăria pereților se va așeza un strat izolator
contra umidității. Planșeul dintre subsol și parter va fi din cărămidă
masivă și traverse de fier dublu T nr. 15. Celelalte planșeuri vor fi din
grinzi de lemn, cu dimensiunile prevăzute în plan. Pardoseala parterului va fi cu 30 cm mai sus ca nivelul terenului. Toate scările și balcoanele vor fi din material nearzător. Hogeagurile se vor construi prin
pereți și se vor continua în pod prin zid de cel puțin 15 cm, de cărămidă
arsă, având câte o despărțire pentru fiecare fum. Acoperișul va avea
șarpanta din lemn și acoperământul din tablă de fier, sau alt material
nearzător. Tencuielile interne și externe vor fi din mortar de var gras,
cu nisip de bună calitate. Burlanele vor fi lungite până la nivelul
terenului. Pardoseala în bucătărie și latrine va fi din beton de ciment.
Se vor respecta în totul amplasamentul, forma și dimensiunile

248

construcției, după planurile aprobate. Sub sala de conferințe nu se va
executa beci.
În octombrie 1924, Ignaz Iritz solicită autorizație pentru a se
executa un gard la stradă, la proprietatea sa din str. Dancu nr. 5. Mai
dorește să facă un „gard megieșesc” (de vecinătate) între cele două
imobile și un alt gard de grădină, totalizând 71 m.l. (f. 23). Rezoluția
de pe verso arată că: Se poate construi un gard de lemn din ștachet în
lungime de 26 m, așezându-l pe linia existentă la stradă. Înălțimea nu
va fi mai mare de 2 m. Asemenea se va construi spre vecini și în curte
un zăplaz de scânduri. La 1 noembrie 1924, a fost emisă Autorizația
nr. 5094/ 1914, potrivit căreia se va construi un grilaj la str. Dancu nr.
5 și 7 și se va șeza pe linia existentă, înălțimea nu va trece de 2 m.
La data de 10 noiembrie 1924 Ignaz Iritz, domiciliat în Iași str.
Dancu nr. 7, în calitate de procurator al Șefului Misiunii Anglicane
pentru Iași, solicită eliberarea unui certificat prin care să se constate
data când s-au început și s-au sfârșit lucrările de construcție a imobilului din str. Dancu nr. 5, spre a servi la scutirea de impozite, conform
legii construcțiilor. Rezoluția de pe verso arată că Imobilul în chestiune
este terminat aproape complet, recomandând mici lucrări car se
execută în exteriorul clădirii. În interiorul clădirii se află o scară de
lemn prin care se face accesul între parter și etaj, iar conform regulamentului asemenea scări sunt oprite; cum însă este vorba despre o casă
de locuit cu acces numai pentru un singur locatar, sunt de părere să se
elibereze certificatul cerut. Scara în chestiune face accesul dintre curte
și etaj, nefiind vizibilă de pe fațadă. Lucrarea au început la 15 martie
1924 și a fost terminată la 1 octombrie 1924, în baza autorizației nr.
5094/ 1914.
Imobilul din str. Dancu nr. 7 (Misiunea Anglicană). Dosarul de
imobil consemnează și în acest caz evoluția clădirilor de pe acest loc
din prioada anterioră construirii imobilului existent astăzi la fața locului. Întrucât în momentul construirii ambele imobile au aparținut
Misiunii Anglicane, adăugăm și un scurt istoric al acestei clădiri,
pentru a avea imaginea de ansamblu și cadrul în care acestea au
apărut.
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Casele foste ale defunctului Th. Gheorgiu, din str. Dancu nr. 7
erau administrate de Maria Vasiliu. La 7 aprilie 1900 se constată că
„pereții sunt crăpați și pe sub ele este o boltă ce amenință cu căderea,
fiind prăbușită”. Primarul numește o comisie formată din arhitecții I.
Vignali și Gr. Bejan, care să analizeze situația15. Funcționarii sosiți la
fața locului constată următoarele: „Casa este cu pereți de paiantă și
zidărie, fiind acoperită cu șindrilă. Casa era compusă din cinci odăi,
având și un beci de zidărie dedesubt. Construcția este foarte veche,
acoperământul fiind cam putred, pe unde plouă în mai multe locuri.
Zidăria la soclu este măcinată. Cu toate acestea, clădirea nu a ajuns
încă la starea prevăzută de art. 101, spre a fi dărâmată. Suntem de părere că dacă Regulamentul de urbanism și planurile de aliniament o
permite, să fie obligată proprietara pentru a face reparații radicale la
acestă clădire (f. 3.) Rezoluție: casa nu este supusă alinierii, dar nu este
construită potrivit regulilor de igienă fiind prea joasă și îngropată în
pământ. Prin urmare, dacă se va repara în mod radical, trebuie reparată de la temelie (arhit. I. Vignali, ing. șef. Ch. Chaigneau) (f. 4) În
fundul grădinii se află o șură destinată pentru fierărie și magazie (camera de lemne). Aceasta se află într-o stare mai rea decât casa și credem că de îndată proprietarul ar trebui să ia măsurile necesare pentru
a o repara. Dacă nu se va conforma, Primăria va propune demolarea”.
La 27 aprilie 1900 se constată că nu Maria Vasiliu este proprietar
casei, ci colonelul Gheorghiu (f. 6). Decizia Primăriei de a demola clădirea din str. Dancu nr. 7 este comunicată colonelului Costin Gheorghiu, domiciliat la Craiova. În data de 6 mai 1900, comisarul comercial
din Craiova, mergând la reședința colonelului Constantin Gheorghiu
din str. Abundenței nr. 23, spre a primi adresa nr. 12 846, constată lipsă
de la domiciliu. A lăsat adresa ordonanței colonelului (f. 9).
În aprilie 1901 s-a întocmit un alt proces-verbal de către ing.
Filipescu și A. Savul, ing. Vignali, prin care se constată următoarele:
„a. Clădirea principală, dinspre str. Dancu, deși acoperită cu
șindrilă veche și putredă, și găsită cu grinzile plafonului încovoiate,
15

Primăria Municipiului Iași. Dosare imobile, nr. 312/5.
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ieșite din orizontală, totuși nu prezintă un pericol iminent pentru
siguranța publică, prin surpare. Condițiunile în care am găsit imobilul
sunt cu totul contrare elementarelor cerințe igienice pentru o casă
locuibilă.
b. La atelierul de fierărie existent în fundul curții găsim absolută necesitate pentru a se preveni accidentele dărâmare unei jumătăți in
șopron, care deja este aplecat din orizontală și amenință cu căderea (f.
14)”.
Corespondența privitoare la soarta casei este expediată colonelului Constantin Gheorghiu, domiciliat în București, Calea Victoriei
nr. 193. (f. 24). Colonelul Constantin Gheorghiu invocă sentința civilă
nr. 370 din 1903, prin care se arată că nu el este proprietarul imobilului
din str. Dancu nr. 7. Cere o amânare până când instanța hotârăște a cui
este această proprietate (f. 26).
În Decizia Tribunalului Iași Secția III, se arată că de pe urma
defuncului Th. Gheorghiu au rămas trei erezi (moștenitori): col. Const.
F. Gheorghiu, doamna Maria V. Vasiliu și Costache F. Gheorghiu, frați
cu defunctul. Averea ce trebuia supusă diviziunii era formată din mai
multe imobile: o vie la Bucium, casă str. Sărăriei 145, casă str. Brândușa
48, casă din Strada Veche 68, casă din str. Albineț 25, casă din Strada
Veche 57, casă din str. Pantelimon 25, casă din str. Pantelimon 25, casă
din str. Grigore Ghica 7, casă din str. Dancu 7, casă din str. Sărăriei
136, casă din str. Stânca 10, casă din Strada de Sus și str. Palat 12, str.
Palat 10, str. Palat 8, casă din Strada de Sus 117 și 119, str. Crucii 18,
str. Socolei nr. 187. (vezi f. 26-26v). Această situație complica foarte
mult stabilirea succesorului de drept al clădirii din str. Dancu nr. 7 și
făcea mai dificilă luarea unei decizii în privința consolidării sau
demolării acesteia.
La 12 aprilie 1905 s-a încheiat un alt proces-verbal de constatare
a stării de soliditate, cu recomandarea de a fi demolate construcțiile
din str. Dancu nr. 7 (f. 29). Inginerul șef al Primăriei, N. Cugler constată
că colonelul Gheorghiu s-a conformat la demolare și se solicită
autorizația de demolare. 18 mai 1905. De la clădire a căzut un perete și
casele fiind locuite se poate întâmpla o nenorocire. (f. 35) S-a demolat
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pe 25 mai 1905 (f. 33). În data de 6 octombrie 1907, se consemnează că
la casele erezilor Th. Gheorghiu din Desp. III, str. Dancu nr. 7, zăplazul
de la stradă fiind în ruină, amenință să cadă (f. 38). La 19 octombrie
1907, se solicită autorizația pentru a construi un grilaj de lemn vopsit
în oloi, pe lungimea de 19 m, cu poartă și portiță ce vor avea deschiderea spre interior (f. 39).
În cele din urmă, vchea clădire a fost demolată, în locul ei construindu-se una nouă. La 4 august 1922, Iritz Ignatz solicită Primăriei o
autorizație pentru a construi o casă de locuit cu atenanse, parter și etaj,
conform planului alăturat, la imobilul mei din str. Dancu nr. 7. (f. 49).
Acesta a și obținut autorizație de construcție la 7-8 august 1922 (f. 55).
Va construi din cărămidă pe temelie de piatră, acoperită cu tablă albă.
La 7 noembrie 1923, Ignatz Iritz cere eliberarea unei adeverințe
potrivit căreia să reiasă că a construit un imobil nou în str Dancu nr.
7, că construcția a început în iunie 1922 și s-a terminat în octombrie
1923. Că întreaga construcție se compune din subsol, parter, etaj și pod
(mansardă) având în total 23 de camere de locuit, cu două săli de baie
și o spălătorie. Solicită adeverința pentru a beneficia de avantajele
oferite de legea construcțiilor. Mergând la fața locului, inspectorul Primăriei a constatat că imobilul construit nu corespunde cu planul autorizat, cu autorizația Nr. 19 268 din 8 august 1922. Proprietarul a
executat construcția după un alt plan, pe care îl anexez aici. Construcția executată se compune din subsol, parter, etaj și mansardă. Construcția este executată în bune condițiuni tehnice, scările din material
nearzător. A fost începută în iulie 1922 și terminată în octombrie 1923.
Suprafața construcțiilor anexate conform planului anexat este de 16
608 m.p.
În ultimii ani, clădirea a făcut obiectul unor lucrări de restaurare în cadrul cărora a fost apreciată valoarea arhitecturală a acesteia.
Imobilul a fost refuncționalizat și menținut în anasamblul clădirilor
Maternității din Iași.
*
În concluzie, constatăm că cele două imobile cu adresele vechi
str. Dancu nr. 5 și nr. 7, incluse astăzi în ansamblul Maternității „Cuza
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Vodă” din Iași, beneficiază de statutul de „monument istoric”, împreună cu celelalte corpuri mai vechi. Acestea se regăsesc în Lista Monumentelor Istorice, sub codul IS-II-a-B-03847. Credem că cele două
clădiri, construite pe la 1920 au o ahitectură valoroasă, care justifică
statutul de monument istoric. Faptul că ambele clădiri au fost construite de Misiunea Anglicană de la Iași conferă celor două imobile și
o însemnătate istorică, o identitate specifică. Lucrările care se vor
efectua la clădirea Corpului 7 a Maternității (fostul Ambulatoriu) din
str. Agata Bârsescu (Dancu) nr. 5 vor trebui să ia în considerare valoarea arhitectonică a clădirii și să păstreze arhitectura originală a
acesteia, așa cum s-a procedat la restaurarea corpului alăturat, fost str.
Dancu nr. 7. Prin aceasta, zestrea de monumente istorice a orașului Iași
va fi mai bogată, prin consolidarea și restaurarea unei clădiri reprezentative pentru o epocă din care s-au păstrat relativ puține imobile,
în urma procesului de sistematizare masivă a orașului, în care au fost
sacrificate imobile asemănătoare.
ABSTRACT
The building complex of the Maternity Hospital in Iași, with the address Cuza
Vodă Street no. 34 is included in the List of Historical Monuments in Romania. The main
building and the oldest is the house of the boyar Alecu Ghica (1833), located on Golia
street (45 Cuza Vodă street). In 1851, his son, Prince Grigore Al. Ghica (1849-1856)
donated the house for the establishment of the Maternity Hospital ("Gregorian
Institute"). In 1910, another wing of the Maternity Hospital was built, in "NeoRomanian" style, towards the National Theater building, on Agatha Bârsescu Street.
During World War I, the British Hospital, run by Dr. Armstrong, operated here. Next
to it was the American Red Cross Mission Canteen, in a wooden hut. In 1920, two
buildings were built on the site of the barracks for the headquarters of the Anglican
Mission in Iași. In the first years of the communist regime (1948) the buildings were
nationalized. Later, they were included in the ensemble of buildings of the "Cuza Vodă"
Maternity Hospital in Iași.
Keywords: Maternity Hospital, Historical Monuments, "Neo-Romanian"
architectural style, Ghica family
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Fig. 1 - Maternitatea „Cuza Vodă” Iași. Plan ansamblu 1978
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Fig. 2 - Maternitatea „Cuza Vodă” Iași. Plan de ansamblu
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Fig. 3 - Maternitatea „Cuza Vodă” Iași. Vedere dinspre str. Cuza Vodă

Fig. 4 - Maternitatea „Cuza Vodă” Iași. Vedere aeriană a casei Alecu Ghica
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Fig. 5 – Logofătul Alecu Ghica, proprietarul clădirii din str. Golia nr. 45

Fig. 6 – Domnitorul Grigore Al. Ghica cu planurile Institutului Gregorian
(Maternitatea), portret de Niccolo Livaditti (dispărut)
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Fig. 7 – Casa Alecu Ghica – Institutul Gregorian, c. 1870,
Foto Nestor Heck (detaliu)
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Fig. 8 – Casa din str. Cuza Vodă (Golia), nr. 45. Plan Subsol

Fig. 9 – Gardul provizoriu construit spre strada Dancu, la 1907
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Fig. 10 - Ansamblu Maternității „Cuza Vodă” Iași. Vedere aeriană (c. 1935)
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Fig. 11 - Ansamblu Maternității „Cuza Vodă” Iași. Vedere aeriană (c. 1935)
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Fig. 12 - Maternitatea „Cuza Vodă” Iași. Pavilioanele în stil Neoromânesc (c. 1935)

Fig. 13- Maternitatea „Cuza Vodă” Iași. Pavilioanele în stil Neoromânesc (c. 1935)
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Fig. 14 - Dr. Armstrong și Regina Maria într-un salon al Spitalului Britanic (1917)

Fig. 15 - Personalul Spitalului Britanic și Regina Maria (1917)
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Fig. 16 - Funeraliile Dr. Yvan Stuart Campbell, 1917. În fundal Maternitatea

Fig. 17 - Funeraliile Dr. Yvan Stuart Campbell, 1917. Sicriul acoperit cu drapelul
britanic.
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Fig. 18 - J. Rasec, Planul orașului Iași, 1844 (detaliu)

Fig. 19 - Fr. Peytavin, Planul orașului Iași, 1857 (detaliu)
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Fig. 20 - Planul orașului Iași la 1897 (detaliu)
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Fig. 21 – Casa Caracaș din str Dancu nr. 3,
demolată pentu a se construi aripa nouă a Maternității
(Foto Arhivele Naționale Iași)
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Fig. 22 - Corpul 7 al Maternității, fostul Ambulatoriu (str. Agatha Bârsescu)

Fig. 24 - Baraca de lemn a Cantinei Americane (1917-1919)
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Fig. 25 - Colonelul Anderson și Regina Maria la Cantina Americană

Fig. 26 - Baraca de lemn a Cantinei Americane (1917-1919)
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Fig. 27 - Fațada clădirii Misiunii Anglicane din Iași, construită la 1924
(Corpul 7 al Maternității, fostul Ambulatoriu)
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Fig. 28 - Clădirea Misiunii Anglicane din Iași. Secțiune transversală
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Fig. 29 - Clădirea Misiunii Anglicane din Iași. Secțiune transversală
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Fig. 30 - Clădirea Misiunii Anglicane din Iași (str. Dancu nr.
5). Plan de situație.

Domeniul regal de la Periș-Scroviștea
(județul Ilfov). Istoria unor reședințe
dispărute (1884-1938)
Narcis Dorin ION *
Prin legea votată în Senatul României în ședința din 6 iunie
1884 și promulgată de regele Carol I trei zile mai târziu, se înființa
Domeniul Coroanei1. Din cele 12 „imobile rurale” care făceau parte din
acest Domeniu, la poziția 4 figura „Cociocul din județul Ilfov”2.
Domeniul Cocioc se întindea, în 1906, pe o suprafață de 3 674,37 ha
(dintre care 2 287,12 ha pădure)3 și era învecinat cu ferma Periș, situată
la 30 de km de București, cu acces rapid la calea ferată. Stația „de drum
de fier” Periș se afla între stațiile Buftea (12,9 km) și Crivina (9,8 km)
și a fost inaugurată în 13 septembrie 18724. Conform Marelui Dicționar
Geografic al României, Administrația Domeniului Coroanei cultiva o
suprafață de 465 ha în satele comunei Cocioc (Bălteni, Brătulești, Piscul
și Văleni-Buziașul)5.
În satul Cocioc, Domeniul Coroanei mai deținea 400 de hectare,
din care erau cultivate doar 132, restul fiind pădure (250 ha) și izlaz
* Muzeul Național Peleș, Sinaia – România.
1 „Monitorul Oficial al României” din 10 (22) iunie 1884.
2 Ibidem.
3 Vezi, pe larg, Eremia Medianu, Gheorghe Codrescu, Monografia Domeniului Cocioc din județul Ilfov, București, Tipografia „Gutenberg” Joseph Göbl, 1906.
4 George Ioan Lahovari, general C. I. Brătianu și Grigore G. Tocilescu, Marele Dicționar Geografic al României, alcătuit și prelucrat după dicționarele pe județe,
vol. IV, Fasc. a IV-a. Ohaba-Podul-Broșteni, București, Stabilimentul Grafic J. V.
Socecu, 1901, p. 681.
5 George Ioan Lahovari, general C. I. Brătianu și Grigore G. Tocilescu,
Marele Dicționar Geografic al României, vol. II, Fasc. a III-a. Cicracci-Constanța,
București, Stabilimentul Grafic J. V. Socecu, 1899, p. 541-542.
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(18 ha)6. În satul Periș (numit, în epocă, Perișul), Domeniul Coroanei
exploata 367 hectare teren, care era cultivat astfel: 230 hectare cu
cereale și plante uleioase, 70 hectare cu plante de nutreț, 22 hectare cu
pășuni artificiale și izlaz, 32 hectare cu plante leguminoase, 2 hectare
cu hamei7. Din aceeași lucrare enciclopedică apărută în urmă cu un
secol aflăm că „11 hectare sunt ocupate cu clădiri, precum și cu
câmpuri de experiență, în care se fac încercări cu varietăți superioare
de cereale, spre a se vedea care pot reuși mai bine în țară”8. Cea mai
importantă reședință regală de lângă București a fost amplasată pe
Domeniul Coroanei de la Periș-Cocioc, în județul Ilfov, unde se aflau
pădurea și lacul Bălteni, cunoscut mai mult sub denumirea de lacul
Scroviștea, deoarece, în graiul locului, „scroviște” înseamnă baltă.
Primele clădiri zidite pe Domeniul Coroanei
Domeniul Coroanei de la Cocioc-Periș avea două centre de
administrație: unul în satul Cocioc, pentru administrarea și exploatarea
pădurii (cu o casă de administrație construită între anii 1888 și 1889,
după planurile arhitectului Ion N. Socolescu9), și celălalt în pădurea de
la Periș, unde exista o altă casă de administrație, pentru moșia și ferma
regală. Ferma regală era situată în satul Periș și avea mai multe clădiri,
cu destinațiile cele mai variate, după cum se precizează în Marele
Dicționar Geografic al României: „O frumoasă lăptărie model, înzestrată
cu un număr de 80 vaci mulgătoare de rasa «Algau», lăptărie prevăzută
cu toate aparatele cele mai noi, precum și grajdurile necesare pentru vaci
și boi. O porcărie în care se cresc un număr mare de diferite rase porcine.
O stupărie înființată și prevăzută cu toate necesariile, pentru a reînvia
frumoasa îndeletnicire a creșterii albinelor, care dădea odinioară locuitorilor câștiguri destul de însemnate. Un uscător de hamei sistematic. Mai
Ibidem, p. 542.
Ibidem, vol. IV, Fasc. a IV-a. Ohaba-Podul-Broșteni, p. 682.
8 Ibidem.
9 Nicolae Șt. Noica, Ștefan Petrescu, Domeniul Coroanei, instituție model a lui
Carol I, după 130 de ani, cuvânt însoțitor de Andrew Popper, București, Editura
Vremea, Asociația Kultura, 2014, p. 90-91.
6
7
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multe pătule și magazii pentru conservatul productelor, precum și alte
construcțiuni cu diferite destinațiuni”10. Acestora li se adăuga „un chioșc
în gara Perișul, în care Administrația Domeniului Coroanei are expuse
spre vânzare produsele lăptăriei, stupăriei, precum și obiecte de richită,
olărie și frânghierie lucrate în atelierele ce s-au înființat demult pe
Domeniul Cociocul”11.
Cel care s-a ocupat cu pasiune de domeniul regal de la Periș a
fost Ioan Kalinderu (1840-1913), jurist, silvicultor și publicist, cu studii
în Franța, care a ocupat funcția de administrator al Domeniului
Coroanei timp de aproape trei decenii (1884-1913)12. Membru (din
1893) și președinte al Academiei Române (1904-1907)13, Ioan Kalinderu
va înființa la București, într-o casă construită între anii 1906-1908, după
planurile arhitectului Ion D. Berindei, un muzeu devenit celebru în
epocă: Muzeul „Ioan și dr. N. Kalinderu”, care va fi inaugurat în 1914.
Revista „Tribuna” din Arad ne relatează o vizită pe care Ioan
Kalinderu a făcut-o, în februarie 1907, la Domeniul Coroanei Cocioc,
reportaj din care aflăm cum era organizată exploatarea agricolă de pe
această moșie regală: „Întâiu, [Ioan Kalinderu] a inspectat lăptăria
sistematică de la Periș, unde s-a interesat de aproape de înrâurirea ce
a avut această industrie asupra sătenilor din împrejurimi și a luat noi
măsuri ca să se dezvolte așa încât să se poată vedea țăranii cu vite
frumoase și ocupându-se de lăptărie. De aci a trecut la noul forestreugater, ce se construiește de Administrația Domeniului Coroanei, pentru debitarea lemnului fasonat, și apoi la școalele din Periș și Brătulești,
dăruind elevilor diferite cărți, iar domnilor învățători gratificații. La
George Ioan Lahovari, general C. I. Brătianu și Grigore G. Tocilescu,
Marele Dicționar Geografic al României, alcătuit și prelucrat după dicționarele pe județe,
vol. IV, Fasc. a IV-a. Ohaba-Podul-Broșteni, p. 682.
11 Ibidem.
12 Vezi Oliver Velescu, Ion Kalinderu. Documente și mărturii, București,
Editura Oscar Print, 2014.
13 Dr. Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române (1866-2003). Dicționar,
ediția a III-a, cuvânt înainte de academician Eugen Simion, președintele Academiei Române, București, Editura Enciclopedică/Editura Academiei Române,
2003, p. 439.
10
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școala din Periș, a dispus cumpărarea materialului necesar industriei
periilor, pentru care a hotărât a se face toate sacrificiile, aducând chiar
un maestru special. Această industrie a introdus-o pentru a pune la
îndemâna locuitorilor, în timpul iernei, o nouă și rentabilă ocupațiune.
(…) A mai vizitat atelierele de frângherie și olărie, dând o deosebită
atențiune funcționării lor, în vederea instruirei ucenicilor pe cari îi
recrutează din localitate. De asemenea, biserica din Cocioc, frumos
restaurată de administrația Domeniului Coroanei, cum și primăria,
unde a fost întâmpinat de autorități, cărora le-a recomandat armonie
și muncă în folosul obștei”14.
Pe lângă aceste clădiri cu rol funcțional, în parcul de la Periș se
va construi și o casă de administrație a domeniului, care va fi utilizată
ca reședință pentru Familia regală. Edificiul a fost ridicat în anii 19051906, după proiectul realizat de arhitectul Jean Pompilian (1872-1938),
diplomat (1899) al Școlii de Arte Frumoase din Paris și profesor (19001938) de teoria arhitecturii la Academia de arhitectură din București15.
Antreprenorii lucrării au fost Nae G. Andrei și Ștefan Făgădău, care au
realizat și celelalte construcții de pe domeniul Cocioc-Periș (grajduri,
magazii), iar supravegherea șantierului a fost realizată de arhitectul
Joseph I. Exner, care proiectase mai multe case de administrație și
clădiri pe Domeniile Coroanei de la Gherghița, Rușețu, Segarcea,
Domnița și Sadova16. Pavilionul regal de la Periș avea 13 camere și a
fost clădit în stil neoromânesc, pe trei niveluri (subsol-pivniță, parter
și mansardă), din zidărie de cărămidă presată, mansarda fiind din
lemn iar acoperișul învelit cu țiglă. Intrarea principală a reședinței era
Din România, în revista „Tribuna”, Arad, anul XI, nr. 35, miercuri, 14/27
februarie 1907, p. 3.
15 Arhitectura. 1891-1941. Semicentenarul Societății Arhitecților Români, Caiet
jubiliar redactat de arhitect Victor Smigelschi, anul VIII, nr. I, ianuarie-martie
1941, București, Institutul de Arte Grafice „Marvan”, 1941, p. 84; Paul Constantin,
Dicționar universal al arhitecților, București, Editura Științifică și Enciclopedică,
1986, p. 261. Reședința regală apare menționată drept: „Administrația «Domeniilor Coroanei» - Periș”.
16 Nicolae Șt. Noica, Ștefan Petrescu, Domeniul Coroanei, instituție model a lui
Carol I, după 130 de ani, p. 86, 91-92.
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decroșată față de corpul principal al clădirii, formând la nivelul
parterului o verandă generoasă, cu acoperiș susținut de patru coloane
din piatră. Fațada laterală a clădirii avea și ea o terasă acoperită, ai
cărei stâlpi erau sculptați în lemn de stejar.
După intrarea României în Primul Război Mondial, pavilionul
de la Periș-Scroviștea a servit drept sediu al Cartierului General al
regelui Ferdinand I în primele luni ce au precedat refugiul de la Iași
(august-noiembrie 1916). Regina Maria îi vizita des pe soțul și fiul său
mai mare, principele moștenitor Carol, la reședința din Scroviștea, în
care s-au luat decizii importante în acele momente dramatice din
istoria noastră17. „Am prânzit la Scroviștea – nota regina Maria în
jurnal, la 2/15 septembrie 1916. M-am oprit mai întâi la Cartierul
General, unde i-am întâlnit pe Brătianu și pe fratele lui, Vintilă,
ministrul de Război, împreună cu câțiva generali”18. Două zile mai
târziu, duminică, 4/17 septembrie 1916, suverana scria că „am plecat
cu mașina, cu copiii, să luăm prânzul la Scroviștea, unde ne așteptau
vești proaste; Nando era foarte întristat și furios, întocmai cum nu-mi
place să-l văd, obosit, descurajat, fără pic de vlagă, își varsă furia când
pe unul, când pe altul”19. Cu un alt prilej, în 18 septembrie/1 octombrie
1916, regina Maria pleacă de la palatul Știrbey din Buftea la București
(unde are întâlniri cu diplomatul american Charles Vopicka) și, de aici,
la Cartierul General de la Periș, unde „am prânzit cu Nando la
Scroviștea, iar după prânz am făcut o plimbare tare plăcută pe jos, prin
pădure, până la Țigănești, cu Nando, Barbu, Lisabeta și Nicky. Au
început să se arate culorile minunate ale toamnei. Am adunat un
buchet mare de frunze roșii”20.

Vezi Maria, Regina României, Jurnal de război. 1916-1917, Precedat de
Însemnări din 1910-1916, traducere din engleză de Anca Bărbulescu, ediție îngrijită și prefațată de Lucian Boia, București, Editura Humanitas, 2014, p. 127.
18 Ibidem, p. 132-133.
19 Ibidem, p. 135.
20 Ibidem, p. 156.
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Conacul regelui Ferdinand I
În calitate de cavaler al Ordinului „Mihai Viteazul”, regele
Ferdinand I al României a fost împroprietărit cu 25 ha de pădure în
comuna Periș (județul Ilfov), loc pe care l-a moștenit regele Carol al IIlea și unde tatăl său a construit o casă de vânătoare. Cu timpul, regele
Ferdinand a hotărât că trebuie contruită o reședință de vânătoare mai
încăpătoare, demnă de rangul său. Cum i-a venit acest gând ne
povestește regina Maria: „Regele Ferdinand iubea Copăcenii și vrea
adesea să meargă împreună cu mine ca să se bucure de numeroasele
lui flori. În rătăcirile prin răzoarele mele de stânjenei, de lalele, de
bujori, de crini și de trandafiri i se năștea dorința să facă ceva la fel la
Scroviștea, unde stăpânea pe Domeniul Coroanei un mic pavilion de
vânătoare, așezat în mijlocul copacilor. Dar regele n-avea niciodată
timp să-și împlinească un singur gând și mi-a cerut să-mi pun eu
puterile și să-i fac un adevărat cămin din locul acela”21. În timpul
domniei regelui Ferdinand I în parcul de la Scroviștea au fost construite mai multe pavilioane și case de locuit, formând șapte corpuri
de clădire, cu un total de 43 de camere.
O referire la amenajările interioare din pavilionul de vânătoare
de la Scroviștea o găsim într-un document de arhivă, datat 23 iulie
1925 și semnat de meșterul tâmplar Mihalek, care ne prezintă o „situațiune asupra materialelor întrebuințate pentru mobilierul la casa de
vânătoare din Zgoroviște (sic!)”, în valoare de 2 169 lei, din care 600 lei
„pentru deplasare și cheltuiala la doi lucrători”22. Situația, verificată și
Regina Maria a României, Casele mele de vis, în „Boabe de Grâu”, anul I,
nr. 2, aprilie 1930, p. 68.
22 Arhivele Naționale ale României. Serviciul Arhive Naționale Istorice
Centrale (în continuare: A.N.R.-S.A.N.I.C.), Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor Coroanei, Domeniul Scroviște, dosar nr. 1209/1925, f. 1. Mulțumesc în
mod special colegilor din cadrul Arhivelor Naționale ale României (dr. Alina
Pavelescu, director adjunct, dr. Mirela Comănescu, șef Birou Arhive Administrative și Culturale, dr. Ștefania Grigorie, șef Birou Arhive Tehnice și de Înregistrare, Viorica Nicolae, Rodica Cosmescu), pentru ajutorul prețios acordat pe
parcursul documentării. Acest studiu este ilustrat cu fotografii și planuri păstrate
în fondurile și fototeca Arhivelor Naționale ale României. Recunoștința mea se
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aprobată în 24 iulie 1925 de lt. col. N. Drosso, inventaria o serie de
materiale necesare lucrărilor de restaurare a unor piese de mobilier din
reședința regelui Ferdinand I al României: „spirt denaturat, schelack,
clei, brunolină, ulei fiert, beiz, ulei de in crud, cuie de șitză, cuie de 5
cm, 2 pensule, 12 coli glaspapier, un pachet de ținte, negrosin și analină
roșie”23.
Cea care s-a ocupat cu pasiune de construirea reședinței de la
Scroviștea a fost regina Maria a României, care la câțiva ani de la
terminarea Primului Război Mondial, în care a avut un rol esențial, se
va dedica zidirii unor reședințe rurale, la țară, la munte sau pe malul
Mării Negre. Astfel s-au născut conacele de la Copăceni și Scroviștea
(în județul Ilfov) sau palatele de la Mamaia ori de la Balcic, pe Coasta
de Argint a Mării Negre. Alteori, regina Maria își va exersa pasiunea
de decorator, alături de arhitectul Karel Liman, în laborioasa muncă
de restaurare și reamenajare a „micului castel părăsit de la Bran”, cum
îi plăcea să spună. La Scroviștea, în mijlocul pădurii, pe malul lacului
unde îi plăcea să se lase fotografiată în barcă, alături de fiica sa iubită,
principesa Ileana, regina Maria va găsi un teren propice pentru patima
sa de constructor. O mărturisește clar în 1930: „Cu bucurie și cu
însuflețire m-am așternut pe treabă, ajungând propriu-mi rival; ceea
ce era cu atât mai lesne, cu cât bugetul la îndemână era mai puțin slab.
Am lărgit și am înfrumusețat marea casă”24. „Marea casă” a fost
construită în stil neoromânesc, începând cu vara anului 1926. Este
vorba de o clădire masivă, din zidărie de cărămidă, cu soclu din piatră
sculptată, ridicată pe două niveluri (parter și etaj), cu o vastă terasă la
etaj, deasupra intrării principale. Aici și-a petrecut ultimele luni din

îndreaptă, de asemenea, către doamna Laura Albani, director al Muzeului Tehnic
„Prof. Ing. Dimitrie Leonida” din București, și doamna Mioara Zamfir,
muzeograf, pentru permisiunea reproducerii imaginii conacului regelui
Ferdinand de la Scroviștea, păstrat în colecțiile Muzeului Tehnic, dintr-o donație
făcută de inginerul Emil Prager.
23 A.N.R.-S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor Coroanei, Domeniul Scroviște, dosar nr. 1209/1925, f. 1.
24 Regina Maria a României, Casele mele de vis, p. 68.
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viață regele Ferdinand și tot aici au depus jurământul, la 21 iunie 1927,
membrii ultimului guvern prezidat de Ionel Brătianu, făuritorul
României Mari și colaboratorul de neînlocuit al regelui în vremea
Primului Război Mondial. O frumoasă fotografie de epocă îl
înfățișează pe Ionel Brătianu ieșind din reședința de la Scroviște după
depunerea jurământului în fața suveranului25.
Din puținele documente de arhivă păstrate, legate de construcția
acestei reședințe regale, cel din 16 aprilie 1926, emis de Administrația
Domeniului Coroanei și semnat de generalul adjutant Ernest Ballif, în
calitate de director, este adresat generalului Paul Angelescu, mareșalul
Curții Regale, care este informat că „urmând să construiesc anul acesta
la Scroviște un pavilion pentru M. S. Regele și fiind trebuință de 200
000 cărămizi, am onoarea a vă ruga să binevoiți a interveni la Direcția
Generală a C.F.R. ca să le furnizeze de la Fabrica Ciurea, contra cost,
pe care-l va achita Domeniul, iar cereri de scutire pentru transport
binevoind a da D-vs.”26. Apreciind că fabrica de la Ciurea (județul Iași),
era foarte îndepărtată de șantierul de la Scroviștea și transportul
materialelor de construcție ar fi devenit mult mai costisitor, generalul
Angelescu a pus, în 17 aprilie, următoarea rezoluție pe documentul
primit: „Dl. arhitect Dobrescu este rugat a comanda la fabrica Koșca,
care a furnizat cărămida presată pentru palatul Mamaia, cantitatea de
200 000 cărămizi. Îmi va raporta rezultatul și va lua măsuri pentru
trimiterea vagonului la gara Periș”27. În aceste condiții, este cert că cel
care s-a ocupat de aprovizionarea șantierului cu materialele de
construcție a fost arhitectul Constantin D. Dobrescu, care coordonase
anterior lucrările de construcție la palatul regal din Mamaia (19241926)28.
Nicolae Bănescu, Ion I. C. Brătianu (1864-1927), Craiova, Editura „Ramuri”, 1931, p. 194.
26 A.N.R.-S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor Coroanei. Domeniul Scroviște, dosar nr. 1210/1926, f. 3.
27 Ibidem.
28 Narcis Dorin Ion, Castele, palate și conace din România, vol. I, București,
Editura Fundației Culturale Române, 2001, p. 121.
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În urma discuției pe care a avut-o cu arhitectul Dobrescu,
Ferdinand Koșka, în calitate de reprezentant al Fabricii de cărămidă
Hagienoff, îi raporta, în 18 aprilie 1926, generalului Angelescu că
„suntem în măsură a vă furniza cantitatea de 200 000 bucăți cărămizi
presate, de bună calitate, necesare palatului regal de la Scroviște, la
prețul de lei 1 600 / mia de bucăți franco, vagon C.F.R., stația Urziceni,
linia noastră de garaj. Furnizarea va începe pe ziua de 1 mai a.c. și va
continua treptat, pe măsură ce ni se vor pune vagoane la dispoziție”29.
A doua zi, în 19 aprilie, arhitectul Dobrescu îl informa pe mareșalul
Curții Regale, generalul Paul Angelescu, că „conform ordinului de mai
sus am putut stabili cu domnul F. Koșca că ne poate furniza cărămida
din fabrica Hagienoff, Urziceni, cu prețul de lei 1 600 ‰”30.
Rugămintea arhitectului Dobrescu era ca generalul Ballif să ordone „a
se aproba câte 20 de foi [de transport] treptat, până la terminarea
furniturii”31. A doua zi, în 20 aprilie 1926, reprezentantul firmei Koșca
confirma faptul că „am primit foile de transport în număr de zece, de
la nr. 11 până la nr. 20 inclusiv, pentru 20 vagoane”32.
Un alt document de arhivă, înregistrat cu nr. 262 din 20 aprilie
1926, privește tot aprovizionarea șantierului de la Scroviștea cu
materialele necesare construirii noului pavilion regal. Generalul de
divizie adjutant Paul Angelescu, în calitate de mareșal al Curții Regale,
s-a ocupat de corespondența cu Fabrica de Cărămizi și Țigle „N. I.
Hagienoff” din Urziceni, scriindu-i reprezentantului său din
București, Ferdinand Koșka (cu sediul în Calea Victoriei nr. 50) că „am
aprobat ca Dv. să furnizați cantitatea de 200 000 bucăți cărămizi
presate, de bună calitate, ce sunt necesare pentru construcția Pavilionului M. S. Regelui la Scroviște, cu prețul de lei 1 600 mia de bucăți”,
care trebuiau predate într-un vagon C.F.R. la stația Urziceni, unde era

A.N.R.-S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor Coroanei. Domeniul Scroviște, dosar nr. 1210/1926, f. 4.
30 Ibidem, f. 3. rezoluție a arhitectului C. D. Dobrescu.
31 Ibidem.
32 Ibidem, f. 3 verso.
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linia de garaj a fabricii33. Generalul Angelescu mai preciza în scrisoarea
sa din 20 aprilie 1926 că „furnizarea cărămizilor va începe pe ziua de
1 mai și va continua intensiv până la completarea cantității de
cărămidă aprobată. Transportul cărămidei se va face de la Gara
Urziceni la Gara Periș cu foi de transport gratuit pe C.F.R., iar plata se
va face de Administrația Domeniului Coroanei după luarea în primire
de delegatul Domeniilor Coroanei în Gara Periș”34. Delegatul fabricii
de cărămidă trebuia să se prezinte la Palatul Regal din Calea Victoriei
„pentru a primi deocamdată 20 de foi de transport gratuit pe C.F.R.”35.
În aceeași zi, administratorul domeniului regal Periș era informat de
transportul de cărămidă și de modalitățile de preluare și de plată36.
După primele transporturi de cărămidă, în vara anului 1926 au
început să apară și problemele legate de calitatea mărfii furnizate și
condițiile de transport. Un document din 11 iunie, semnat de
conductorul principal clasa I Athanasie Popescu și adresat Direcției a
XII-a a Domeniilor Militare din cadrul Ministerului de Război, arăta
aceste deficiențe: „cărămida primită la Periș, expediată de Fabrica
Hagienoff din Urziceni, din cauza relei încărcări a suferit pierderi de
10%, care nu se poate întrebuința”37. Două zile mai târziu, în 13 iunie
1926, generalul Sion, comandantul Domeniilor Militare, făcea un raport în care menționa situația creată pe parcursul livrării cărămizii:
„Cărămida adusă pe șantier este de foarte bună calitate. Cum însă
expeditorii au profitat de distanța ce-i separă de primitori, expediind
și cămășuiala cuptorului, sunt de părere a se ruga expeditorii să nu
mai expedieze decât cărămidă bună, iar pentru cantitatea deja predată,
circa 10 000 bucăți, să se scadă una mie bucăți, care nu se poate
întrebuința”38. Cu toate aceste neplăceri, inerente unei asemenea
operațiuni de amploare, aprovizionarea șantierului de la Scroviștea cu
Ibidem, f. 1.
Ibidem.
35 Ibidem.
36 Ibidem, f. 2.
37 Ibidem, f. 13.
38 Ibidem. Manuscrisul scrisorii la f. 14.
33
34

283

cărămidă a continuat în vara anului 1926, la 13 iulie înregistrându-se
o cerere a reprezentantului Exploatării „Ferdinand Koșca” către
mareșalul Curții Regale pentru eliberarea „unui număr de 15 foi de
transport pe C.F.R. de la Stația Urziceni la Stația Periș, pentru transportul cărămizii necesare construcției palatului de la Scroviște”39.
Cererea a fost aprobată în aceeași zi de către generalul Paul Angelescu.
Pentru zidirea conacului regal de la Scroviștea a fost necesară o
mare cantitate de pietriș, cu care a fost pregătit betonul necesar la
structura de rezistență și planșeele clădirii. Opțiunea inițială a generalui Ballif, administratorul Domeniului Coroanei, a fost ca Direcția
Generală a C.F.R. să furnizeze piatra necesară, „din cariera ce are mai
aproape de Periș”, anunțându-l pe generalul Angelescu, în 16 aprilie
1926, că „prețul l-aș plăti de la Domeniu, iar pentru transport ar
rămâne să dați dvs. cererile de scutire necesare”40. Argumentul
generalului Ballif era că pavilionul se construia „pe Domeniul Coroanei, care e proprietatea statului” și, în consecință, tot statul trebuia să
furnizeze și materialele necesare construcției. Mareșalul Curții Regale
s-a sfătuit cu arhitectul Dobrescu, care i-a sugerat să apeleze la
Alexandru D. Matak, proprietarul unui frumos conac în Valea
Călugărească și al unor balastiere în județul Prahova, a cărui societate
comercială avea sediul administrativ în București, pe strada Sfinții
Voievozi nr. 52. Acesta – scria arhitectul Dobrescu – „putea să furnizeze cantitatea de pietriș”, înaintând generalului Angelescu o ofertă
prin care „se obliga să furnizeze cu 600 lei vagonul”41. Răspunzând
prompt comenzii primite de la Curtea Regală, Alexandru D. Matak îl
informa, în 18 aprilie, pe generalul Angelescu că „în urma convorbirii
telefonice cu dl. arhitect C-tin Dobrescu, am onoarea a vă oferi cantitatea de pietriș ciuruit ce necesitați, cu prețul de lei 600 (șase sute)
vagonul de 10 000 kg, încărcat pe vagon în balastiera mea de la Gara
Prahova”42.
Ibidem, f. 12.
Ibidem, f. 7.
41 Ibidem. Rezoluție din 19 aprilie 1926 a arhitectului C. D. Dobrescu.
42 Ibidem, f. 8.
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În 19 aprilie 1926, generalul Angelescu i-a scris lui Alexandru
Matak, făcându-i cunoscut că „am aprobat ca dvs. să furnizați cantitatea de 200 mc pietriș ciuruit, necesar pentru construcția pavilionului
M.S. Regelui la Scroviște, cu prețul de lei 600 vagonul de 10 000 kg
încărcat în vagon în balastiera dvs. de la Gara Prahova. Transportul
pietrișului se va face cu foi de transport gratuit pe C.F.R., de la Gara
Prahova la Gara Periș, iar plata se va face de Administrația
Domeniului Coroanei, după luarea în primire a pietrișului de
delegatul Domeniului Coroanei în Gara Periș”43. În finalul scrisorii,
antreprenorul Matak era rugat să „binevoiți a ne confirma primirea
comenzii și a se prezenta delegatul dvs. la Palatul Regal din Calea
Victoriei, pentru a primi un număr de 33 foi de transport gratuit pe
C.F.R., socotite pentru 33 de vagoane”44.
Răspunsul acestuia către mareșalul Curții Regale a sosit în 22
aprilie 1926: „Prin prezenta am onoarea a vă confirma primirea
comenzii dvs. cu nr. 263 din 20 aprilie crt., pentru cantitatea de 33
vagoane cu pietriș ciuruit și, în același timp, a vă trimite, aci alăturat,
copie de pe bonul de comandă nr. 144, trimis la balastieră spre urgentă
efectuare. Cu această ocaziune vă rog să binevoiți a preda aducătorului prezentei cele 33 foi de transport gratuit pe Căile Ferate pe
distanța Prahova-Periș”45. În aceeași zi, Casa Militară a M. S. Regelui a
eliberat 16 foi de transport (15 a două vagoane și una a trei vagoane),
pentru primirea cărora a semnat reprezentantul firmei Matak46.
Livrarea s-a făcut începând cu data de 22 aprilie 1926, conform bonului
de comandă nr. 144, emis către Administrația Domeniului Coroanei47.
Documentul emis de Întreprinderile Matak făcea o precizare clară:
„Mărfurile călătoresc pe riscul și pericolul cumpărătorului”48. La scurt
timp, în 6 mai 1926, generalul Ballif îl informa pe Mareșalul Curții
Ibidem, f. 6.
Ibidem.
45 Ibidem, f. 9.
46 Ibidem.
47 Ibidem, f. 10, 11.
48 Ibidem, f. 10, 11.
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Regale asupra calității pietrișului furnizat de Întreprinderile Matak:
„Dl șef al Regiei Domeniului Cocioc-Gherghița îmi face cunoscut că,
primind două vagoane pietriș de la firma Al. D. Matak, constată că nu
este de calitate bună și nu se poate întrebuința tot la beton, fiind în
cantitate de 30-40% prea mare. Pentru încredințare, dl Șef îmi trimite
patru bucăți, pe care vi le înaintez, rugându-vă să binevoiți a interveni
să se dea pietriș bun pentru beton”49. A doua zi, arhitectul Dobrescu a
primit sarcina de a face „intervențiile necesare”, acesta deplasându-se
la balastieră și raportând, în 20 mai 1926, că „transportându-mă la fața
locului, am constatat că nu are piatră mare nici 3-5%, deci piatra e bună
pentru lucru”50.
Dată fiind implicarea directă a arhitectului Constantin D. Dobrescu în organizarea și conducerea șantierului de la Scroviștea, nu
este imposibil ca tot el să fi realizat și planurile reședinței regelui
Ferdinand de pe malul lacului. Este clar, ca și în cazul altor reședințe
clădite în acei ani de Familia regală, că pe șantier au lucrat și militarii
Direcției Domeniilor Militare, sub directa coordonare a generalului
Sion și a arhitectului Dobrescu. Din puținele imagini de epocă păstrate,
putem observa că a fost contruit un conac ale cărui elemente în stil
neoromânesc se regăsesc în partea centrală a clădirii (intrarea
principală, care formează o mare terasă la nivelul parterului, și loggia
de la etaj, marcată de nouă coloane din piatră și prelungită cu o terasă
care acoperă intrarea de la parter). La construirea reședinței regale s-a
folosit și betonul armat, pentru structura de rezistență și planșeul de
peste parter51. Soclul clădirii a fost placat cu piatră naturală, cioplită,
după cum putem observa din puținele imagini de epocă.
În vara anului 1926, la 9 iulie, regina Maria are o primă discuție,
la castelul Pelișor din Sinaia, cu generalul Sion „pentru extinderea

Ibidem, f. 15.
Ibidem. Rezoluție olografă a arhitectului C. D. Dobrescu.
51 Emil Prager, Betonul armat în România, vol. I, București, Editura Tehnică,
1979, p. 465. Autorul datează în 1910 contrucția „casei de vânătoare din comuna
Scroviște”, plasată, greșit, în județul Dâmbovița.
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casei de la Scroviște, a Majestății Sale”52. Este prima notație pe care o
întâlnim în jurnalul suveranei privind lucrările de la reședința regală
din care rezultă că în acel an s-au făcut ample lucrări de extindere a
pavilionului de vânătoare existent, căruia i se va adăuga un etaj.
Miercuri, 14 iulie 1926, generalul Sion a revenit la Sinaia, unde „la
dejun” îi prezintă reginei „planurile modificate pentru Scroviște”53.
Noul proiect se pare că a mulțumit-o pe regină, care consemna în
jurnal că „acum, acolo va fi o casă frumoasă și ideea mea de a face un
pridvor mare acoperit, în care să stea Majestatea Sa, va aduce o foarte
mare îmbunătățire casei”54. Gustul suveranei pentru arhitectura neoromânească – în care loggiile, foișoarele și pridvoarele creau o legătură
specială a casei cu natura înconjurătoare – o va determina ca și la
Scroviștea să impună arhitecților și constructorilor adăugarea acestor
elemente arhitecturale la clădirile construite pe malul lacului. Gândul
inițial al reginei fusese altul, după propria-i mărturie: „Firește însă că,
în ceea ce mă privește, mi-ar fi plăcut ca mica căsuță, pe care noi o
proiectasem, să fie în livadă. Dar pentru că s-a renunțat la aceasta
pentru moment, doresc din tot sufletul să fac tot ce poate fi mai bine și
mai atractiv din ea, așa cum este acum, și mai ales să o ameliorez
pentru Majestatea Sa, cu gândul că se va duce, uneori, să se odihnească
acolo și va putea să stea afară și nu în mica sa cameră”55. Deja în acea
perioadă regele avea probleme de sănătate, care se vor acutiza în
ultimul său an de viață, și resimțea nevoia de a se odihni în casa de la
Scroviștea, de care nu se va bucura decât scurt timp, din păcate.
Inițial, reședința regelui Ferdinand a fost construită doar pe două
niveluri (subsol și parter), având un acoperiș marcat cu patru lucarne,
două în zona centrală și câte una pentru acoperișul corpurilor laterale
ale edificiului, ușor decroșate. Acestea încadrau frumosul pridvor
Maria, regina României, Însemnări zilnice (1 ianuarie-31 decembrie 1926),
volumul VIII, traducere de Sanda Ileana Racoviceanu, îngrijire de ediție, cuvânt
înainte și note de Vasile Arimia, București, Editura Cognitia, 2010, p. 210.
53 Ibidem, p. 214.
54 Ibidem.
55 Ibidem.
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străjuit de nouă coloane, care formau opt arcade în plin cintru, acestea
fiind o marcă a arhitecturii în stil neoromânesc. Observăm și în cazul
noii case a regelui preferința reginei Maria – cea atât de impresionată
de arhitectura Mănăstirii Hurezi, pe care a „transplantat-o”, prin grija
arhitectului Grigore Cerchez, în foișorul, scara și terasa belvedere a
palatului Cotroceni – pentru stilul neoromânesc, în care va zidi noul
conac de la Copăceni (după desenele arhitectului Karel Liman) și
pavilioanele rezidențiale de la Scroviștea. Elementele arhitecturale
care unesc cele două reședințe zidite în aceeași perioadă, a anilor 19251927, sunt aceste pridvoare, arcade și firide neoromânești atât de
admirate de principesa britanică devenită regină a României Mari.
Colaborarea dintre regina Maria și generalul Sion, directorul Domeniilor Militare, a continuat pe tot parcursul anului 1926, în 31
august acesta prezentându-se la Sinaia „cu planuri pentru aranjamentul noii terase din fața casei Majestății Sale. Noi o înfrumusețăm astfel
încât priveliștea să nu fie mascată și, de asemenea, ca Majestatea Sa să
aibă sub ochi o grădină artistică. Totul trebuie însă să fie făcut pentru
el, pentru că el nu are nici un pic de talent de organizare sau de
conducere”56. În fond, cea care s-a ocupat de șantierele reședințelor
regale construite sau reamenajate în perioada anilor 1924-1930 –
Scroviște, Balcic, Copăceni, Mamaia, Bran sau Lăpușna – a fost regina
Maria, pasionată de arhitectură, amenajări peisagistice și decorație
interioară. Lucrând direct cu arhitecții și cu cei doi generali care se
ocupau de Domeniul Coroanei – Ernest Ballif și G. V. Sion –, regina
Maria a putut să își pună în operă ideile privind amenajările
reședințelor preferate. În 24 septembrie 1926, de la Cotroceni,
suverana merge la Scroviște „unde aveam întâlnire cu Ballif, pentru
construcția noii case a Majestății Sale, a noilor terase etc… lucrare
mare”57. E drept că, la inițiativa reginei, șantierul de la Scroviște se
extinsese foarte mult, fiind vorba practic de o etajare a casei de
vânătoare existente pe malul lacului, ceea ce a presupus mari
cheltuieli, dar rezultatul a fost pe măsura așteptărilor. „Am mers să
56
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Ibidem, p. 259-260.
Ibidem, p. 289-290.
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văd toate noile lucrări ce se fac și care sunt importante” – consemna
soția regelui Ferdinand în jurnal, scriind cu mândrie și despre
contribuția personală pe care o adusese acestui proiect rezidențial de
pe Domeniul Coroanei: „Casa va câștiga, desigur, foarte mult cu
marele portic din față, cu etajul, cu marea terasă de deasupra
porticului și camerele excelente, cu vedere frumoasă, pentru diferiții
membri ai familiei”58.
Plecând în lungul turneu din America, în octombrie 1926, regina
Maria va reveni la Scroviștea în plină iarnă, la 12 decembrie, într-un
„drum rapid, ca să inspectez munca de acolo”59. Condusă „cu
Lincolnul ei” de fiica sa Mignon, regina Sârbilor, Croaților și Slovenilor, care „conduce uimitor de bine”, și urmată de „Nicky și Ileana,
cu o altă mașină”, regina Maria este întâmpinată pe domeniul regal de
generalii Ballif și Sion. „Casa a devenit o frumoasă casă mare” –
notează, cu satisfacție, în Însemnările zilnice, adăugând că „deschiderea cu terasa în față și tăierea unor copaci, ca să pună în linie grădina
de legume, este o mare îmbunătățire”60. În noua înfățișare, conacul regelui Ferdinand va păstra pridvorul cu coloane la etaj, el comunicând
direct cu marea terasă cu priveliște spre lac. Regina Maria nu a dorit
să renunțe la acest element arhitectural neoromânesc, amenajat inițial
la parterul casei, care era dominat acum de porticul de intrare, flancat
de cele două scări laterale de acces. Noua reședință regală a fost nu
numai supraetajată, dar și extinsă, prin construirea, în aripa din latura
stângă a unui birou, la parter, și a unui dormitor, la etaj, ceea ce a
stricat întrucâtva echilibrul inițial al clădirii.
O fotografie de epocă din vara anului 1927 ne înfățișează fațada
laterală și principală a reședinței regale, cu marea terasă. Din imagine,
observăm că această clădire nu avea dependințe cu care să comunice
direct, trecerea sprea zona administrativă realizându-se printr-un
pasaj acoperit, ce ducea la o fântână și o casă simplă, în stil tradițional.
Ibidem, p. 290.
Maria, regina României, Însemnări zilnice (1 ianuarie-31 decembrie 1926),
volumul VIII, p. 447.
60 Ibidem, p. 447-448.
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După moartea regelui Ferdinand, regina Maria a ordonat transformarea acestei zone într-un corp legat direct de reședința principală,
printr-o curte interioară ce forma un frumos patio, străjuit de coloane
din piatră. Sursa de inspirație provenea în mod cert de la palatul lui
Barbu Știrbey din Brașov, proiectat de arhitectul italian Mario Stoppa
și prevăzut cu o splendidă curte interioară, regina Maria fiiind mai tot
timpul prezentă pe șantierul de la poalele Tâmpei și consemnând în
jurnal admirația pentru insolita reședință a colaboratorului său. Cum
Mario Stoppa a conceput proiectul unei case pentru regină la
Scroviștea, este foarte posibil ca tot el să fi realizat și transformarea
palatului regelui Ferdinand, prin adăugarea acestui corp de
dependințe, atât de necesare unei reședințe regale. Curtea interioară a
palatului, marcată de 14 coloane din piatră, se desfășura în jurul unui
bazin decorativ, comunicând cu corpul principal al reședinței (cu acces
direct în salonul principal), dar și cu parcul, pe latura de apus, printrun peristil format din șase coloane. O imagine de epocă, probabil
realizată din jurul anului 1930, o înfățișează pe principesa Elisabeta a
României, regină a Greciei, fotografiată în fața colonadei palatului,
care este străpunsă de ramura viguroasă a unui copac, pe care regina
Maria a dorit să îl păstreze ca element decorativ natural. Aripa din
partea dreaptă a clădirii cuprindea un vestiar, o cameră pentru
argintărie, una pentru lenjerie și două WC-uri, în timp ce aripa din
spate, pe latura de nord, era dedicată zonei gospodărești: bucătărie,
spălătorie, spații frigorifice, două camere pentru personal, cu grupuri
sanitare. Acestă parte a reședinței comunica direct cu parcul printr-o
terasă marcată de opt coloane masive din piatră. În timpul regelui
Carol al II-lea, care a inițiat un proces de transformare și reamenajare
a reședinței tatălui său, arhitectul Arthur Lorenz a propus ca cele două
aripi administrative, marcate cu culoarea galbenă pe planul arhitectural realizat în 17 decembrie 1936, să fie demolate61.

A.N.R.-S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor Coroanei. Domeniul Scroviștea, dosar nr. 1213/1936, f. 22. Planul parterului palatului,
semnat de arhitectul Arthur Lorenz.
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Dintr-un „Plan de situație al instalațiilor sanitare la palatul regal
Scroviștea, dirijate de dl. g-ral Sion și executate de firma ing. M.
Strothmann, București, 1926” putem observa amplasamentul tuturor
clădirilor rezidențiale și atenanselor de pe domeniul regal, identificate
după cum urmează: „A. Pavilionul principal No. I; B. Atenansele
Pavilionului principal No. I; C. Pavilionul No. II; D. Puțul cu apă; E.
Localul grajdului și garajului; F. Localul uzinei electrice; G. Magazie
de lemne; H. Castelul M. S. Regina; I. Locuiță Doamnă de Onoare; K.
Bordei ghețărie; L. Foișorul; M. Locuița Șefului Regiei Locale; N.
Hambar cereale; O. Grajdul; P. Magazie; Q. Coteț porumbei; R.
Latrina; S. Curte și cotețe pentru păsări, pe specii; T. Elevator de vânt
cu pompă și puț; U. Baraca motorului pompei; V. Rezervor metalic
pentru apă; W. Magazie unelte; X. Rezervor de beton armat; Z. Gheretă
de sentinelă”62.
Parcul și ferma de la Scroviștea
Regina Maria a fost cea care va amenaja parcul din jurul reședinței regale de la Scroviștea, cu ajutorul arhitectului peisagist Friedrich
(Fritz) Rebhuhn (1883-1957)63, cu care redesenase grădinile palatului
Cotroceni în anii ՚20 ai veacului trecut. În fondul personal Fritz
Rebhuhn păstrat la Arhivele Naționale ale României, regăsim un
document olograf scris de fostul grădinar al Casei regale și intitulat
Registru general de suluri conținând planuri horticole executate de F.
Rebhuhn64. În sulul nr. 6, denumit de autor „Planuri[le] grădinei
fost[e] regale”, apare menționat, la poziția nr. 6, planul pentru
„amenajarea lotului Mihai Viteazul [al] M. S. Regelui”65. Din păcate,
planul nu s-a păstrat în arhive, dar este cert că făcea referire la
A.N.R.-S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor Coroanei. Domeniul Scroviștea, dosar nr. 1268/F.D., f. 7.
63 Vezi Ioan Opriș, Fritz Rebhuhn – un arhitect peisagist promotor al echilibrului, în anuarul „Muzeul Național”, vol. XXVIII, București, Muzeul Național de
Istorie a României, 2016, p. 147-157.
64 A.N.R.-S.A.N.I.C., Fond personal Fritz Rebhuhn, dosar nr. 21/1957, f. 6.
65 Ibidem. Fritz Rebhuhn scrie: „Planuri grădinei fost regale”.
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amenajarea peisagistică a parcului regal de la Scroviștea, pe terenul
primit de regele Ferdinand în calitate de cavaler al ordinului „Mihai
Viteazul”. Un alt grădinar care a ajutat-o pe regina Maria în amenajarea parcurilor regale, inclusiv la Balcic și Scroviștea, a fost Jules
Janin, horticultorul de la Cotroceni, care în 8 aprilie 1926 i-a adus
suveranei „o mulțime de narcise și mult iubita mea cameră este toată
plină de ele și, totodată, și un mare vas de bronz cu forsiții”66. „Sunt de
făcut mari schimbări la grădini” – nota regina în jurnal, la 24
septembrie 1926, după o vizită la Scroviștea, în compania generalului
Ernest Ballif, administratorul Domeniului Coroanei, care va pune în
practică ideile peisagistice ale suveranei67. Ca și în cazul altor reședințe, și la Scroviștea parcul a fost amenajat după un plan personal al
reginei Maria, pe care îl împărtășea cititorilor revistei „Boabe de Grâu”
în 1930: „Am plănuit grădina, făcând două fâșii lungi de iarbă, care
mergeau în linie dreaptă de la casă la pădure, și schimbând ostroavele
lacurilor în câmpuri de stânjenei în toate soiurile cu putință. Pe seară,
când soarele apune, stânjeneii aceștia se prefac într-o mie de felinărașe
de lumină”68.
După cum bine se știe, regele Ferdinand era un mare împătimit
al botanicii și iubirea pentru natură și flori a fost terenul comun pe care
s-a întâlnit mereu cu regina Maria, care mărturisea că „Nando și cu
mine iubeam mult florile. Când eram cu el printre flori, Nando se făcea
iarași cel pe care-l cunoscusem la Coburg și Sigmaringen; atunci
întinerea, știa să râdă și să petreacă și nu mai avea acea privire plină
de griji care mă îndurera. Ah, da, ce mult îi plăceau florile! Aceasta era
o puternică legătură între noi, o punte prin care puteam totdeauna
ajunge unul până la altul, printre atâtea lucruri ce rămâneau
neînțelese”69. La Scroviștea, regele Ferdinand amenajase o seră pentru
legume, de care era foarte pasionat, după cum mărturisea regina: „A
Maria, regina României, Însemnări zilnice (1 ianuarie-31 decembrie 1926),
volumul VIII, p. 106.
67 Ibidem, p. 290.
68 Regina Maria a României, Casele mele de vis, p. 68
69 Regina Maria a României, Povestea vieții mele, vol. 2, p. 52.
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venit cu noi și Maiestatea Sa. Pe el îl interesează legumele sale.
Încercăm să facem totul așa cum i-ar plăcea lui, dar este foarte greu săl facem să-și spună ideile, care nu sunt niciodată pozitive, și el nu știe
cum să-și facă cunoscute dorințele. Totul trebuie ghicit, ca atare ești
adesea tentat să treci peste el. Și-a făcut un asemenea obicei de a nu
spune totul, încât, logic, în final, este lăsat la o parte, pentru că altfel
totul ar fi negație și nu s-ar face nimic. Nu o scoți niciodată la capăt,
studiind ciudățenia firii sale. Îndărătnicia lui nu are margini”70. Cu
toate acestea, regele Ferdinand nu s-a împotrivit niciuneia dintre ideile
novatoare ale reginei Maria, lăsându-i acesteia libertatea de acțiune în
privința construcțiilor și amenajărilor peisagere de pe domeniul regal
de la Scroviștea. În fond, suveranul României Mari nu era pasionat de
construcții și de șantiere, cedând aceste sarcini edilitare soției sale.
O parte a exploatării agricole de la Scroviștea era amenajată pe
lotul denumit „Mihai Viteazul”, primit de regele Ferdinand în calitate
de cavaler al acestui ordin. Atent la moștenirea primită de la tatăl său,
regele Carol al II-lea va ordona, în vara anului 1936, delimitarea
acestui lot de teren, cu gândul de a-și construi aici un palat de
vânătoare. Prin referatul nr. 55 din 31 iulie 1936, prefectul Palatului,
colonelul Gheorghe Stavăr, a propus delimitarea lotului cu borne de
piatră și alocarea sumei de 5 000 lei „pentru căratul lor pe hotarul
lotului și mâna de lucru pentru îngropatul lor”, cu recomandarea ca
plata să se facă din „veniturile ce se vor realiza din vânzarea produselor lotului”71. Cererea a fost aprobată de mareșalul Palatului, Ernest
Urdăreanu. Cu timpul, la Scroviștea s-a constituit o adevărată fermă și
exploatare agricolă, care în timpul regelui Carol al II-lea devenise
profitabilă. De la 1 iulie 1936, ferma Scroviștea a trecut în administrarea Prefecturii Palatului, iar „încasările pe produse, cum și cheltuielile privind aceste produse s-au făcut de către Prefectură”72.
Maria, regina României, Însemnări zilnice (1 ianuarie-31 decembrie 1926),
volumul VIII, p. 105-106.
71 A.N.R.-S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor
Coroanei. Domeniul Scroviștea, dosar nr. 1212/1936, f. 2.
72 Ibidem, f. 6.
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Situația încasărilor era următoarea: „grădina de zarzavat, din
vânzarea zarzavatului - 9 380 lei; balta, din vânzarea peștelui - 2 534
lei; din vânzarea papurei - 875 lei, total - 3 409 lei; florăria, din vânzarea
florilor - 1 386 lei. Total: 14 175 lei”73. Plățile erau mult mai mici: 412 lei
pentru grădina de zarzavat și 326 lei pentru baltă și pentru bărci. Din
situația de mai sus rezultă că ferma Scroviștea a înregistrat un profit
de 13 437 lei pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 193674.
În 30 noiembrie 1936, grădinarul Ion Popescu transmitea Administrației Domeniului de la Scroviște o situație privind „starea pomilor
fructiferi și [a] lucrărilor efectuate în livada de pomi, grădina de
zarzavat și parcul lotului M[ihai] Viteazul”75. În cursul lunii noiembrie
1936 vremea fusese capricioasă, după cum ne informează grădinarul
palatului: „timpul a fost rece, cerul mai mult noros, cu ploi dese”76. În
aceste condiții – scrie Ion Popescu – „pomii fructiferi se prezintă foarte
slabi, [cu] lipsuri multe, cei aflați prezenți sunt prea bătrâni și
bolnavi77, nu pot ține fructele până la maturitate, cad jos de crude, așa
că trebuiesc scoși neapărat cei bătrâni și bolnavi. Perii și merii, nu le
priește clima și trebuiesc înlocuiți cu alte specii. Ca lucrări practice, nu
s-a lucrat nimic în cursul lunii noiembrie”78. O situație și mai proastă
se înregistra la „grădina de zarzavat”, grădinarul Popescu informând
Administrația că „din zarzavatul rămas din luna trecută s-a recoltat și
trimis Casei M[ajestății] S[ale] în cursul acestei luni, așa că nu mai
sunt79 decât 244 kg cartofi cl. IV și 1 170 fire praz de cl. III. Salata ce a
fost plantată și morcovi[i] carote care au fost semănați, neajungând la
maturitate, nu s-a[u] putut vinde, s-a[u] stricat din cauza zăpezii și a

Ibidem.
Ibidem.
75 Ibidem, f. 3 recto.
76 Ibidem.
77 În text: bonlavi.
78 A.N.R.-S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor
Coroanei. Domeniul Scroviștea, dosar nr. 1212/1936, f. 3 recto.
79 În text: este.
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înghețului din zilele80 de 23 și 24 noiembrie. Salata care a fost plantată
la răsadniță merge prost din cauză că nu are căldură suficientă în
timpul nopți[i], geamurile sunt sparte și nici nu se închid așa de bine,
fiind geamuri de la cotețe, iar nicidecum geamuri de răsadniță”81. În
parc s-au efectuat următoarele lucrări: „s-a[u] tăiat cotoarele, smuls
buruienile și dezgropat sparanghelu[l], tăiat și îngropat via, plantat și
mușuroit măceș și s-au îngropat trandafiri[i]”82. O parte dintre
legumele și florile obținute pe lotul denumit „Mihai Viteazul” au fost
trimise Casei Majestății Sale: „trandafiri (125 bucăți), salată (90 bucăți),
varză de Bruxelles (212 bucăți), țelină (14 rădăcini), pătrunjel (30
rădăcini), ardei (17 șire), praz cal. I (390 fire), praz cal. II (1 400 fire),
cartofi cl. I (1 402 kg), cartofi cl. II (2 108 kg)”83. Alte produse erau
„trimise la fermă pentru menajul muncitori[lor] (84 bucăți varză cl. a
III-a)”, „vândute la particulari (120 bucăți ardei lung)” sau rămâneau
la Scroviștea pentru întreținere și consumul animalelor (lemne, crengi,
trestie, răchită, fân, ovăz, lucernă, coceni, porumb, cartofi, praz)84.
Un alt document de arhivă ne prezintă „situația cheltuielilor și
încasărilor fermei Scroviște pe primele nouă luni ale anului 1936
(ianuarie-septembrie)”, menționând denumirea conturilor, cheltuielile
și încasările. La capitolul salarii îi regăsim pe Ion Popescu, pomicultor,
plătit cu 2 250 lei lunar, Ion Matei, îngrijitor, și Gheorghe Ion, lucrător,
retribuiți fiecare cu 1 000 lei lunar85. Acestora li se adăugau și doi
marinari detașați pentru o perioadă de cinci luni, plătiți cu 250 lei în
fiecare lună. Pe lângă cheltuielile de întreținere cu diversele clădiri și
instalații ale domeniului Scroviștea (palat – 5 051 lei, uzină – 55 092 lei,
motor apă – 1 433 lei, bărci – 862 lei), cele legate de herghelia de cai (3
199 lei), cele cu aprovizionarea (lemne de foc - 410 lei, lemne personal
În text: ziua.
A.N.R.-S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor
Coroanei. Domeniul Scroviștea, dosar nr. 1212/1936, f. 3 recto.
82 Ibidem.
83 Ibidem.
84 Ibidem, f. 3 verso.
85 Ibidem, f. 1.
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- 1 720 lei, furaje - 3 722 lei, porumb - 1 256 lei), documentul înregistrează și sumele cheltuite pentru îngrijirea florăriei și parcului (7
696 lei), a grădinii de zarzavat (5 221 lei), a pomilor fructiferi (2 759 lei),
a culturii de căpșuni și fragi (988 lei) sau a viei (604 lei)86. Exploatarea
agricolă de la Scroviștea s-a dovedit a fi profitabilă, la capitolul încasări, în urma vânzării produselor, grădina de zarzavat înregistrând
cele mai mari venituri (17 835 lei), urmată de florărie și parc (5 079 lei)
și, aproape la egalitate, de pomii fructiferi și cultura de căpșuni și fragi
(2 025 lei, respectiv 2 149 lei)87. Domeniul regal mai administra o baltă
de papură și una de pește, a căror întreținere nu costa aproape nimic
(39 de lei balta de papură), dar care aduceau venituri importante: 11
258 lei balta de papură și 11 727 balta de pește88. În aceeași categorie se
înscria și ghețăria de la Scroviștea, a cărei întreținere nu costa, dar care
aducea un venit de 4 660 lei. Documentul înregistra la cheltuieli și
suma de 4 051 lei, reprezentând „alimente și flori consumate de Palat
pentru Curte”89.
Casa Pescarului – reședința reginei Maria
Alături de conacul regelui Ferdinand, regina Maria a României,
încântată de lacul pitoresc și de peisajul natural de la Scroviștea, a
construit pe malul lacului o căsuță cu parter parțial (cu sufragerie, hol
mare și două camere, legate printr-un hol mic90) și etaj. Intrarea în
„Casa Pescarului” era marcată de arcade de zidărie și pergole de lemn,
iar etajul avea trei camere (dormitorul reginei, cu dimensiunile de 4,5
m x 6,23 m, hol, toaletă și baie, fiecare de câte 12,25 mp) și era îmbogățit
decorativ printr-un pridvor amplu (10,14 m x 2,45 m), cu vedere spre
lac, și un balcon îngust (0,90 m), care înconjura casa pe două laturi și
Ibidem.
Ibidem.
88 Ibidem.
89 Ibidem.
90 A.N.R.-S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor
Coroanei. Domeniul Scroviștea, dosar nr. 1272/f.d., f. 15 (planul subsolului, de
fapt al parterului).
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era străjuit de grațioase coloane din lemn sculptat91. Planurile micii
reședințe a reginei Maria au fost realizate la București în luna mai 1923,
de către arhitectul Mario Stoppa (după cum putem descifra în
semnătură), pe care regina Maria îl cunoscuse prin intermediul lui
Barbu Știrbey și care va proiecta palatul regal din Mamaia92. Toate
planurile erau vizate de generalul de divizie Gheorghe Mihail, director
superior și inspector tehnic al Domeniilor Militare, și de colonelul G.
V. Sion93.
Serile petrecute la această căsuță, în compania copiilor, sunt
consemnate cu bucurie în Însemnările zilnice ale regeinei, pridvorul
casei fiind locul de întâlnire, de luat ceiul și de discuții. „Nicky a fost
și el pentru câteva ore în oraș – consemna regina Maria în 7 aprilie 1926
–, a reapărut la apusul soarelui, a stat cu mine în pridvor și am vorbit,
în timp ce cerul și apa își schimbau splendoarea culorilor. Amurgul
aici, pe lac, este superb. Balconul meu este cu fața spre el, așa că pot
spune că am o priveliște privată. A fost o seară caldă și minunată. Miam băut ceașca de supă, pentru seară, stând încă afară, și noi, de
asemenea, am făcut lectura din Biblie afară, grupați în jurul meu, pe
scaune confortabile. Ne place să fim împreună”94. Și tot aici, pe terase
și pe scara din cărămidă aparentă, regina Maria și principesa Ileana
vor fi imortalizate în splendide fotografii de epocă realizate de
atelierul Guggenberger-Mairovits din Sibiu.
În 1930, într-un articol nostalgic, regina își amintea acele clipe
fericite în care construia căsuțe pe malul lacului Scroviștea: „Lăsândumă dusă de patima mea după case ciudate, am convins pe rege să-mi
dea o colibă mică de pescar chiar pe marginea apei: râzând, a pus
căsuța fără rost în mâinile mele și eu am schimbat-o în cea mai drăguță
Ibidem, f. 16 (planul parterului, de fapt al etajului).
Vezi Narcis Dorin Ion, Castele, palate și conace din România, p. 119-124.
93 A.N.R.-S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor Coroanei. Domeniul Scroviștea, dosar nr. 1272/f.d., f. 13-14 (fațada longitudinală și
laterală a clădirii).
94 Maria, regina României, Însemnări zilnice (1 ianuarie-31 decembrie 1926),
volumul VIII, p. 106.
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locuință de care oricine se îndrăgostea, minunându-se cum de nu-i
venise niciodată și lui în minte să încropească o asemenea casă. Cele
adunate între pereții ei spoiți alb sunt toate foarte simple, dar jocul de
culori e plăcut ochiului și fiecare lucru e chiar la locul potrivit și cum
trebuie ca să îmbrace casa”95. Cu un alt prilej, la 8 aprilie 1926, regina
scria cu mândrie că „unica mea cameră artistică este o permanentă
bucurie. Am o colecție minunată de vase și lucruri vechi, aparte,
nevaloroase, dar exact ceea ce se potrivește pentru o frumoasă casă
țărănească”96. Bucuria revenirii în acest loc minunat este permanent
consemnată de regină în Însemnările sale zilnice. „Ce încântare să mă
trezesc în draga mea căsuță – scria regina în 6 aprilie 1926. Încă este
cam frig, dar cât de mult iubesc locul. M-am sculat în tihnă, făcândumi timp să scriu, să citesc și să meditez. Micul dejun în pat și apoi am
călărit singură pe Happy Haste, care este cel mai amuzant cal de
călărie, nu chiar nărăvaș, perfect de în siguranță cu el, dar absolut
îndrăzneț și cu o neașteptată ușoară încăpățânare, dar atât de iubitor
și cu atât de multă personalitate”97. După dejun – la care a apărut Miky,
viitorul rege Mihai, care „este prea dolofan ca să fie drăguț acum, dar
arată bine și este solid” și căruia „firește că-i plac bărcile și apa” –
regina Maria a mai făcut o partidă de echitație, însoțită de nora și fiica
sa mai mică, principesele Elena și Ileana, după-amiaza încheindu-se
cu „ceaiul în familie, în pridvorul meu”98. Spectacolul apusului este
admirat de regină în pridvorul casei: „m-am dus să inspectez totul și
apoi m-am așezat în balconul meu să privesc asfințitul și să fac o
îndelungă lectură, în liniște”. A doua zi, același ritual: „lectură, scris și
meditație în liniște până la ora 9 și ½, după care m-am îmbrăcat pentru
călărie. Am ieșit singură, călărind pe Austral, care a fost, pur și simplu,
splendid, cu adevărat un nobil companion. Am mers departe, în
lungul și-n latul pădurii, în căutarea locurilor pe care nu le
Regina Maria a României, Casele mele de vis, p. 68
Maria, regina României, Însemnări zilnice (1 ianuarie-31 decembrie 1926),
volumul VIII, p. 106.
97 Ibidem, p. 104.
98 Ibidem, p. 105.
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descoperisem până acum”99. Descoperind noi locuri în pădure, regina
observă și necesitatea construirii unui „podeț peste mlaștină, ca să pot
trece spre pădure pe cealaltă parte. Este o parte care este îngustă, ca
un mic canal, ca atare nu este greu de făcut un pod”100.
Pavilioanele princiare de pe malul lacului
În vara anului 1926 regina Maria va construi, cu aprobarea
augustului său soț, o nouă căsuță pe malul lacului, de data aceasta
pentru principesa Ileana. Culoarea preferată pentru decorația interioară a noii case va fi cea a cerului și a lacului, albastru. „Mai târziu –
mărturisea regina – cu puțin înaintea morții, regele s-a învoit să
clădesc o nouă colibă, foarte aproape de a mea, pentru Ileana.
Ajungând cu anii o pricepută în case mici, adăpostul acesta din urmă
e poate cel mai desăvârșit dintre toate. El are o podea albastră și
perdele albastre. Toate vasele sunt albastre și până și baia e albastră,
iar de jur împrejur sunt sădite flori albastre. Mi-a fost drag să scot din
acest mic sălaș ceva fără asemănare”101. O parte din vasele de lut ce
decorau cele două căsuțe proveneau de la atelierul de olărit de pe
domeniul de la Periș și de la atelierul Troița din București, ambele
susținute și încurajate în dezvoltarea lor de către regină, promotoare a
artei populare și a artiștilor ceramiști ai epocii.
Principele Nicolae al României avea la Scroviștea – întocmai ca
la Balcic – un pavilion separat, denumit în inventarele de epocă
„Bordei ghețărie”. De fapt, ghețăria se afla la subsolul acestei mici
clădiri, parterul fiind rezervat celui de-al doilea fiu al regelui Ferdinand. În iarna anului 1926, la 12 decembrie, vizitând șantierul
reședinței de la Scroviștea, regina Maria nota în jurnal că „am băut o
ceașcă de ceai în «Thrumy», căsuța lui Nicky”102. Documentele de

Ibidem, p. 105.
Ibidem, p. 106.
101 Regina Maria a României, Casele mele de vis, p. 68.
102 Maria, regina României, Însemnări zilnice (1 ianuarie-31 decembrie 1926),
volumul VIII, p. 448.
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arhivă consemnează pentru acest pavilion executarea unor lucrări de
reparație în vara anului 1937.
Casa bărcilor
Pe malul lacului Scroviștea, regina Maria a ordonat construirea
unui pitoresc șopron de ambarcațiuni (boathouse), în fond un pavilion
din lemn pentru adăpostirea bărcilor, realizat în stil neoromânesc. O
splendidă fotografie din 1927, păstrată în Fototeca Arhivelor Naționale
ale României, ne înfățișează această construcție insolită, reflectată în
apele lacului, având proiectată pe fundal silueta neoromânească a
reședinței regelui Ferdinand, care în acel moment avea doar parter.
Cel care va dezvolta colecția de ambarcațiuni a Familiei regale va fi
regele Carol al II-lea, pasionat de navigație și posesor al unui yaht
celebru în epocă, denumit Luceafărul, care aparținuse regelui Eduard
al VIII-lea al Marii Britanii și pe care guvernul condus de Gheorghe
Tătărescu îl achiziționase în 1937, dăruindu-l suveranului României.
După preluarea domeniului de la Scroviștea în administrarea sa
directă, regele a ordonat în 1937 realizarea unui inventar, care
consemna ambarcațiunile existente la domeniul regal: „o barcă mare,
gris, pentru 20 de persoane, cu două rame; o barcă albastră pentru 7
persoane, cu 4 rame; o barcă pentru pânze, cu 2 rame și rezervoare de
salvare; o barcă sport, cu ladă de ambalaj, cu 4 rame; 3 bărci gris, cu
câte două rame; două luntre de pescari”103.
La 20 martie 1937, Prefectura Palatului redacta o notă privind
„materialul necesar pentru reparatul și întreținerea bărcilor de la
Scroviște”, în valoare de 2 188 lei: „8 cutii pictură gris, 4 cutii pictură
maro deschis, 20 kg catran, 8 kg smoală, 4 cutii pictură verde deschis,
6 cutii pictură albastră, 2 cutii lac pentru apă, 20 coli glaspapier, 8 kg
chit, 2 pensule”104. Două luni mai târziu, în 12 mai 1937, Serviciul
Automobile din cadrul Prefecturii Palatului întocmea un deviz privind
„materialele pentru reparat și vopsit 9 bărci de la Ferma Scroviștea”,
A.N.R.- S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Admninistrația Domeniilor
Coroanei. Domeniul Scroviștea, dosar nr. 1217/1937, f. 3.
104 Ibidem, f. 4.
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ambarcațiunile având nevoie de lucrări de tâmplărie, vopsitorie și
tapițerie105. Un borderou din 27 mai 1937, aprobat de prefectul
Palatului, Gheorghe Stavăr, cuprindea „actele de cheltuieli făcute
pentru reparatul bărcilor de la reședința regală Scroviștea”, însumând
facturi în valoare de 4 513 lei, reprezentând costul materialelor (pânză,
lână, diverse) furnizate de Radu Sulică, L. Moldoveanu, David
Hellmann și A. Eckstein106.
Proiecte rezidențiale nerealizate
Pentru numeroșii invitați ai Familiei regale la domeniul Scroviștea, regina Maria ar fi dorit să construiască o casă de oaspeți, idee
care a apărut în primăvara anului 1926, când – scrie regina Maria în
Însemnările sale, la 7 aprilie – „am făcut un tur cu Jeanin și am marcat
cum trebuie trasate poteca din iarbă și bordurile care să ducă spre noua
casă de oaspeți pe care intenționăm să o construim”107. A doua zi, în 8
aprilie 1926, regina Maria face o plimbare la locul ales pentru noua
casă. „După prânz – consemna suverana – am finalizat, cu Ballif și
Jeanin, poziția noii case și modul în care aleile drepte și cu borduri de
flori vor duce spre ea și cum grădina de pomi fructiferi va veni în jurul
ei. Totul poate deveni o comoară”108. Din păcate, din cauza implicării
în alte lungi și costisitoare șantiere (conacul din Copăceni, palatul din
Balcic și castelul Bran), regina Maria nu va reuși să mai zidească o
astfel de clădire pe malul lacului Scroviștea, în care să își poată primi
invitații de marcă.
Arhivele Naționale ale României au păstrat proiectele arhitecturale a două case pe care regina Maria ar fi dorit să le construiască la
Scroviștea. Primul dintre proiecte îl datorăm arhitectului Emil Guneș
(1889-1945), cel care realizase planurile reședinței de la Balcic, aflată
atunci în construcție („o casă terminată pe jumătate, cu muncitori peste
Ibidem, f. 5.
Ibidem, f. 1.
107 Maria, regina României, Însemnări zilnice (1 ianuarie-31 decembrie 1926),
volumul VIII, p. 105.
108 Ibidem, p. 107.
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tot”109), și care va concepe proiectul unui „pavilion de vânătoare al
Majestății Sale Regina” la Scroviștea. Planurile – datate 4 iunie 1926 și
semnate de arhitectul Guneș împreună cu generalul G.V. Sion,
directorul Domeniilor Militare – ne înfățișează o clădire în stil
neoromânesc (cu parter, etaj și acoperiș cu pante foarte înalte110), care
respecta în mare parte proiectul primei case, refăcut la dimensiuni mai
mari (484 mp suprafață construită). Salonul (cu șemineu) și holul (cu
scară deschisă spre etaj), care comunicau direct, aveau împreună o
suprafață de 133 mp, iar sufrageria era înlocuită cu o cameră de 48,6
mp, legată direct de o baie de 14 mp. O vastă terasă acoperită (de 62
mp), un vestibul, două camere pentru servitori, un bufet, o toaletă și
un WC completau spațiile de la parterul noii reședințe, al cărei soclu
ar fi trebuit placat cu piatră decorativă, conform proiectului111. La etaj
erau două dormitoare cu baie, la care se adăuga cel al reginei Maria,
care avea cea mai mare suprafață (aproape 100 mp), dar și o „baie
mare”112.
După decesul regelui Ferdinand I (20 iulie 1927), regina Maria a
reluat ideea construirii unei reședințe la Scroviștea, dar la dimensiuni
reduse la jumătate, din cauza restricțiilor bugetare. Noua casă – denumită în documente „Proprietatea Majestății Sale Regina Maria” și
concepută de același arhitect Emil Guneș – , avea parter și etaj, cu
suprafața construită de 229 mp, și ar fi trebuit să fie clădită de către
Direcția Domeniilor Militare, după cum reiese din adresa nr. 11736 din
28 noiembrie 1927113. Din cele cinci planuri ale clădirii (pentru trei
dintre fațade, parter și etaj114), observăm că arhitectul (al cărui nume
nu poate fi descifrat din semnătura minimalistă) a optat pentru

Ibidem, p. 196 (însemnare din ziua de 26 iunie 1926).
A.N.R.-S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor Coroanei. Domeniul Scroviștea, dosar nr. 1272/f.d., f. 7, 8 și 11 (fațada principală, laterală și posterioară a clădirii).
111 Ibidem, f. 9 (planul parterului).
112 Ibidem, f. 10 (planul etajului).
113 Ibidem, f. 1, 5.
114 Ibidem, f. 2-6 (planurile fațadelor, parterului și etajului).
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realizarea unei reședințe în stil mediteranean, care păstra și unele
elemente în stil neoromânesc. Parterul clădirii, la care se accedea prin
două terase, era dominat de un salon-cameră de zi (în suprafață de cca.
64 mp), cu scară deschisă spre etaj. O altă cameră (cu dimensiunile de
5 x 5,2 m), cu o baie, putea servi ca sufragerie, comunicând prin hol cu
alte spații destinate, probabil, bucătăriei și unor oficii. La etaj se aflau
trei dormitoare (cel al reginei având peste 50 mp), fiecare cu toaletă și
baie proprie. Niciuna dintre aceste două case nu a fost construită la
Scroviștea, în timpul vieții reginei Maria.
Regele Carol al II-lea – administrator și ctitor la Scroviștea
Istoria domeniului Scroviștea a intrat într-o nouă etapă, odată cu
preluarea tuturor clădirilor și anexelor în administrarea directă a
Prefecturii Palatului Regal. În urma adresei Domeniului Coroanei nr.
4 080 din 16 iulie 1936, maiorul Constantin Străulea, șeful Domeniului
Cocioc, i-a predat lui Gheorghe Stavăr, Prefectul Palatului, în ziua de
2 august 1936, „lotul «Mihai Viteazul», situat la Scroviștea, proprietatea Majestății Sale Regelui, după cum urmează: 1. Clădiri și
diferite construcții; 2. Mobilier și veselă; 3. Balta cu casa bărcilor; 4.
Teren cultivat, împădurit, parc etc; 5. Gherete, ustensile, unelte și
diferite obiecte; 6. Animale, vehicule și harnașament”115. Așadar, fără
a mai acorda altui membru al Familiei regale vreun drept asupra domeniului de la Scroviștea, regele Carol al II-lea și-a trecut în proprietate și administrare toate clădirile de pe malul lacului, construite
totuși din fonduri publice și cu ajutorul Domeniului Coroanei,
prevalându-se de moștenirea lotului de teren primit cândva de regele
Ferdinand în calitate de ofițer al ordinului „Mihai Viteazul”. Inventarul nr. 1 enumera clădirile preluate în administrarea directă a
suveranului: „1. Palatul Majestății Sale Regelui, cu etaj și subsol,
calorifer, etc.; 2. Clădirea cu locuințele personalului; 3. Palatul suitei
Majestății Sale Regelui, cu un etaj și subsol, calorifer etc.; 4. Pavilionul
fost Pescărie, al Majestății Sale Regina Maria, cu subsol; 5. Casa Suitei
A.N.R.-S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor
Coroanei. Domeniul Scroviștea, dosar nr. 1214/1936, f. 8.
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Majestății Sale Regina Maria; 6. Pavilionul fost Ghețărie, al A.S.R.
Principele Nicolae, cu subsol; 7. Casa albastră din fund; 8. Casa cu
locuința supraveghetorului, cu: un șopron de scânduri, un closet din
scânduri, o remiză de zid, un grajd pentru trei animale, din zid, un
pătul pentru porumb, un șopron pentru lemne, cu cinci cotețe
demontate, trei cotețe pentru păsări; 9. Casa cu locuința pomicultorului, cu garaj și apeduct, remiză de trăsuri și grajdul pentru cai, tot cu
apeduct; 10. Casa cu motor de la pompa aeromotorului; 11. Aeromotorul cu pompă, cu un bazin de zid pentru grădină și un bazin de
metal pentru palate; 12. Magazia de lângă aeromotor, pentru scule
agricole; 13. Chioșcul de la locul de tenis; 14. Puțul de piatră din curtea
palatului”116. Procesul verbal semnat de șeful Regiei Cocioc-Gherghița
și Prefectul Palatului se încheia cu precizarea că „toate clădirile și
construcțiile prevăzute în prezentul inventar s-au dat în primire
îngrijitorului Matei Ion”, care confirma prin semnătură că „am primit
întocmai toate cele specificate în prezentul inventar”117.
Preluând administrarea directă a domeniului de la Scroviștea, în
1936, regele Carol al II-lea se va îngriji de clădirile aflate aici, cu atât
mai mult cu cât regina Maria păstrase doar dreptul de a locui temporar
în reședința de pe malul lacului, nemaiputând coordona efectiv
eventualele lucrări de întreținere. Gândul inițial al regelui Carol al IIlea, care era implicat în acea perioadă în marele șantier al Palatului
Regal din București, a fost să aducă unele îmbunătățiri reședinței
principale de la Scroviștea, apelând la serviciile arhitectului Arthur
Lorenz, cu care colaborase foarte bine la construirea castelului Foișor
din Sinaia. La începutul anului 1937, arhitectul Lorenz, în calitate de
șef al Serviciului Arhitecturii din cadrul Casei M.S. Regelui, îi prezenta
suveranului un referat privind „situația transformării și construcției
castelului Scroviștea”, care consemna următoarele categorii de lucrări:
„a) transformarea castelului propriu-zis – 6 877 815 lei; b) construcția
aripilor înconjurând porticul și conținând serviciile – 3 994 392 lei; c)
instalația de electricitate, sonerii etc. – 500 000 lei; d) încălzire centrală
116
117

Ibidem, f. 9.
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și instalații higienice (săli de baie) – 1 600 000 lei”118. Suma totală
necesară acestor lucrări se ridica la 12 972 207 lei, la care se adăugau
cheltuieli neprevăzute de 1 297 220 lei, ajungându-se la un total
general de 14 269 427 lei119. „Această sumă – scria arhitectul Lorenz în
referatul către rege – reprezintă toate transformările constructive,
după planurile aprobate de Majestatea Voastră: pavaje de marmoră și
de piatră, scara de piatră, coloane de piatră și marmoră în interior și în
exterior, uși interioare din placaj, parchete, băi luxoase (aparate noi),
cele vechi trebuind să fie întrebuințate în altă parte; zugrăveală cu ulei
alb mat și, în general, toate decorurile în lemn sau în alte materiale
pentru desăvârșirea acestei lucrări”120.
În 17 decembrie 1936, arhitecul Lorenz a realizat planul de
transformare și extindere a fostului pavilion al regelui Ferdinand, care
s-a păstrat, din fericire, în fondurile Arhivelor Naționale121. Din analiza
acestuia, observăm că arhitectul propunea remodelarea spațiilor de la
parterul vechii reședințe regale, noul partiu – marcat cu roșu –
cuprinzând o vastă terasă, la intrare, din care se realiza accesul într-un
mare hol, care cuprindea și scara ce conducea la etaj. Lipite de hol, în
aripa de pe latura de Nord-Vest a clădirii, erau un fumoir și un oficiu,
dar și scara de serviciu. Fumoir-ul făcea trecerea înspre sufragerie, care
ocupa aripa dreaptă a clădirii, pe toată lățimea ei. Aripa apuseană a
pavilionului regal cuprindea un salon, care comunica cu holul (ambele
având câte un șemineu pereche) și biroul regelui (cu baie proprie).
Printr-un alt hol, salonul avea acces direct la curtea interioară a
palatului, un patio cu 18 coloane, care făcea legătura cu aripile
administrative ale reședinței regale122.

A.N.R.-S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor Coroanei. Domeniul Scroviștea, dosar nr. 1213/1936, f. 19.
119 Ibidem.
120 Ibidem.
121 Ibidem, f. 22.
122 Ibidem. Planul parterului reședinței de la Scroviștea, semnat olograf de
arhitectul Arthur Lorenz.
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Pornind de la acest plan aprobat de rege, arhitectul Arthur
Lorenz împreună cu inginerul Emil Prager au realizat, până la 30
decembrie 1936, o serie de lucrări și transformări la fostul conac al
regelui Ferdinand, a căror valoare totală s-a ridicat la suma de 1 983
250 lei123. Cheltuielile erau defalcate astfel: „1. Lucrări de construcție,
piatră, marmoră. Ing. Prager – 1 500 000 lei; 2) Ferestre culisante Fichet
– 201 000 lei; 3) Ferestre de fier obișnuite și porți ferestre Bobocescu –
282 250 lei”124. „Acestă sumă – scria arhitectul Lorenz – se datorește
pentru lucrări executate și materiale fabricate”125. Devizul-ofertă al
atelierului „Munca”, codus de M. Bobocescu, a fost înaintat Serviciului
Arhitecturii din cadrul Casei M. S. Regelui în data de 25 august 1936
și privea „lucrările artistice de fierărie, compuse din uși și ferestre,
necesare casei M. S. Regelui - Scroviște”126. Atelierul se oferea să
realizeze „uși în patru canate, cu toc din fier «U», cu giurgiuvele duble
pentru geamuri, având la partea de jos parapet din tablă de 2 mm.
Balamalele din metal, cu rulmenți cu bile, broaște «Wertheim», cu
drukere din bronz turnat. Ușile vor avea deschidere atât totală, cât și
parțială”127. Prețul ușilor era de 3 950 lei/mp, fiind ajustat personal de
către regele Carol al II-lea la suma de 3 500 lei. Ferestrele realizate de
firma lui M. Bobocescu erau „curbe și drepte, construcție specială, cu
două rânduri de giurgiuvele, în 2 și 4 canate”, iar balamalele și
șanierele erau tot din metal, cu „cremoane speciale, cu închidere în trei
puncte de izolare a curentului”128. Prețul ferestrelor era de 2 900 lei/mp,
redus de rege la suma de 2 700 lei, pe care a aprobat-o sub semnătură
proprie în josul paginii. În finalul devizului, M. Bobocescu preciza că
„în aceste prețuri intră executarea completă, grunduirea cu minium de
fier, transportul și montarea la construcție”129.
Ibidem, f. 20.
Ibidem.
125 Ibidem.
126 Ibidem, f. 13.
127 Ibidem.
128 Ibidem.
129 Ibidem.
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Observăm în acest document implicarea personală a regelui
Carol al II-lea în studierea ofertelor și stabilirea prețurilor pentru
materialele furnizate la refacerea reședinței de la Scroviștea. La fel a
procedat suveranul și în cazul celor două oferte făcute de firma Fichet
în 17 august și 4 septembrie 1936, pentru „furnizarea de ferestre
metalice destinate pentru palatul din Scroviște”, în urma unei comenzi
verbale „pe care dl. arhitect șef Lorenz al Dvs. a binevoit a ne da”130.
Era vorba de realizarea unui număr de 22 „ferestre metalice, executate
din tablă de oțel S.M., presată cu profiluri speciale, cu geamuri
duble”131. Ferestrele erau compuse din două părți: „partea superioară
semirotundă, împărțită în trei părți, din care părțile laterale montate
pe balamale și deschizându-se în interior, iar partea din mijloc montată
tot pe balamale, însă pe traversa de jos și deschizând de sus în jos spre
interior; această deschidere este limitată printr-un opritor. Partea de
jos, în format dreptunghiular (o singură bucată), culisantă în jos și
eclipsându-se sub glaful între zid, lăsând astfel un gol liber de 715 x
2450 mm”132. Devizul mai preciza că „închiderile acestor ferestre sunt
ermetice prin garnituri metalice la culisare și de pâslă la închiderile cu
balamale”, iar „culisarea ferestrelor, foarte ușoară, fără nici un efort
apreciabil, este obținută prin contra greutăți montate pe cabluri și
ascunse în părțile laterale ale șasiului”133. Prețul acestor ferestre era de
4 000 lei/mp, exclusiv geamurile, și era socotit pentru golul real de
zidărie măsurat din interior (1 995 mm înălțime și 2 750 mm
lățime)”134. Ferestrele erau „prevăzute pentru a primi geamuri semicristaluri de 6-7 mm grosime”, care erau fixate „în interior prin șipci
din fag fiert și impregnat cu ulei de in, iar în exterior cu chit de
minium”135. Termenul de livrare era 24-26 octombrie 1936.

Ibidem.
Ibidem, f. 14. Devizul Fichet din 17 august 1936.
132 Ibidem.
133 Ibidem.
134 Ibidem, f. 15.
135 Ibidem.
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Probabil că regele Carol al II-lea a considerat prețul oferit prea
mare, devreme ce firma Fichet a revenit la 4 septembrie 1936 cu o nouă
ofertă, semnată de C. Pons, administrator-delegat, și A. Fouché,
consilier comercial. De data aceasta ferestrele aveau geamuri de cristal
de 8 mm grosime, iar „pentru curățirea geamurilor exterioare sunt
fixate, pe traverse verticale, două cârlige solide la care se agață un lanț
sau frânghie care susține omul care le curăță, printr-o centură
rezistentă”136. În plus, prețul ferestrelor era de 3 000 lei/mp, suma
totală ajungând – pentru 27 de ferestre – la 419 130 lei. Personal, regele
Carol al II-lea a aplicat un rabat de 10% (41 900 lei), aprobând devizul
pentru suma de 377 230 lei137. În finalul devizului, cei doi reprezentanți
ai firmei Fichet consemnau că „aceste prețuri se înțeleg pentru
furniturile în întregime terminate, grunduite de două ori contra
ruginei, transportate la Scroviște. Montajul la fața locului va fi efectuat
de către monteurii noștri, locuința lor fiind în sarcina dvs. Toate
lucrările de zidărie necesare pentru așezarea ferestrelor în loc sunt, de
asemenea, în sarcina dvs.”138. Deschiderea spre lac a reședinței regale
a făcut ca dimensiunile ferestrelor să fie generoase, 22 dintre ele având
1 990 x 2 770 mm, celelalte fiind de 1 410 x 2 070 mm (un geam), 1 610
x 1 520 mm (două ferestre) sau 1 625 x 3 270 (alte două geamuri)139. În
17 septembrie 1936, firma Fichet confirma Serviciului Arhitecturii
comanda în valoare de 377 217 lei, mulțumind „pentru această nouă
probă de încredere cu care ne onorați” și asigurând pe arhitectul
Arthur Lorenz, ca reprezentant al beneficiarului, că „veți fi pe deplin
mulțumiți de furniturile noastre”140. Tot în anul 1936 arhitectul Lorenz
a realizat și ante-proiectul unei clădiri cu destinația de pavilion al
adjutanților, document care s-a păstrat în arhive și din care putem
observa preferința regelui Carol al II-lea pentru construirea unor

Ibidem, f. 17. Devizul din 4 septembrie 1936.
Ibidem. Semnat olograf, în josul paginii: Carol R.
138 Ibidem.
139 Ibidem.
140 Ibidem, f. 18.
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dependințe în stil neoromânesc pe domeniul de la Scroviștea141. Din
planul fațadei, clădirea propusă trebuia construită pe două niveluri
(demisol și parter înalt), având fațada ritmată de un vast pridvor cu
șapte arcade susținute de coloane. O scară exterioară, amplasată
central, facilita accesul principal în pavilion. Acoperișul cu pante joase,
cu trei lucarne pentru intrarea luminii naturale, era învelit cu țiglă și
se integra armonios în ansamblul reședințelor neoromânești de la
Scroviștea.
Cu toată acestă modernizare a vechii reședințe și aducere a ei la
standardul cerut de regele Carol al II-lea, se pare că acesta nu a fost
mulțumit de rezultat, dorind să-și construiască pe malul lacului un
castel de vânătoare mult mai încăpător. De aceea, în referatul arhitectului Lorenz apare un paragraf care prevede „dărâmarea castelului, cu
posibilitatea de a întrebuința materiale pentru viitoarea construcție”,
lucrare care se cifra la suma de 200 000 lei142. Inițial, regele l-a ales pe
Arthur Lorenz ca arhitect al viitoarei reședințe de pe malul lacului,
devreme ce acesta îi scria suveranului următoarele: „Ca să pot da
Majestății Voastre o evaluare cât mai aproximativă pentru construirea
pe alt loc a unui nou castel, îmi este neapărat necesar ca Majestatea
Voastră să-mi indice: 1) situația nouă (dețin un plan al proprietății
dinspre lac); 2) un program cât mai detaliat de necesitățile acestui
castel. Cu aceste indicații, mi-ar fi posibil să studiez această lucrare în
timpul concediului meu de iarnă”143. În finalul referatului său, Arthur
Lorenz, „prea plecat și prea supus servitor” al Majestății Sale, își
avertiza suveranul asupra costurilor noii reședințe, făcând o
comparație cu cele ale castelului Foișor: „Îmi permit prea respectuos
să aduc aminte Majestății Voastre că cheltuielile pentru castelul Foișor
s-au ridicat la aproximativ 40 000 000 lei, dar acest castel a fost
conceput cu materiale de lux”144. Când scria acestea, Arthur Lorenz nu
A.N.R.-S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor Coroanei. Domeniul Scroviștea, dosar nr. 1268/F.D., f. 9.
142 Idem, dosar nr. 1213/1936, f. 20.
143 Ibidem.
144 Ibidem.
141
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știa că în curând va cădea în dizgrația suveranului, în urma unor
nereguli petrecute pe șantierul Palatului Regal din București, iar cel
ales pentru proiectarea noului castel de la Scroviștea va fi Alexandru
Zaharia, un arhitect în mare vogă la finele în deceniul al IV-lea al
veacului trecut. Cât despre costurile noii reședințe, acestea au depășit
infinit previziunile modeste ale arhitectului Arthur Lorenz.
Deși aștepta febril construirea palatului visurilor sale, regele Carol al II-lea a trebuit să se mulțumească, în 1937, cu unele reparații la
pavilioanele regale de pe malul lacului. Referatul nr. 12 din 6 aprilie
1937 – semnat de prefectul Palatului, lt. col. Gh. Stavăr și aprobat de
mareșalul Curții Regale, Ernest Urdăreanu – stabilea numele firmei
care trebuia să execute lucrarea: „conform Înaltului Ordin al Majestății
Sale Regelui, s-a dispus întocmirea de către Firma Inginer Prager a
unui deviz pentru reparațiunile necesare ce urmează a se face celor 4
pavilioane de la Scroviște”145. Antrepriza inginerului Emil Prager –
care se ocupa de „proiecte și expertize tehnice, lucrări industriale,
construcțiuni, beton armat” și, în aceeași perioadă, construia Palatul
regal din Calea Victoriei – urma să execute „reparațiuni la pavilionul
Majestății Sale Regelui (1 500 lei), la pavilionul Majestății Sale Regina
(22 500 lei), la pavilionul A.S.R. Principele Nicolae (4 250 lei) și la
clădirea Personalului (2 000 lei)”146. Acestor lucrări în valoare de 30 250
lei li se adăugau altele, ce urmau a fi executate de Prefectura Palatului:
„văruitul și vopsitul cu ulei al lemnăriei la toate pavilioanele (12 000
lei) și instalarea unei mici bucătării în subsolul pavilionului Majestății
Sale Regina Maria (14 000 lei)”147. În ultima parte a documentului,
prefectul Palatului Gh. Stavăr nota: „Costul total al lucrărilor de
reparație la pavilioanele de la Scroviște s-ar ridica la suma de lei 46
250, cheltuială pe care vă rugăm a o aproba, iar plata să se facă de la
Art. 31, al. A, unde este prevăzută suma de 300 000 lei pentru
întreținerea și reparațiunile necesare palatului și dependințelor de la
A.N.R.-S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor
Coroanei. Domeniul Scroviștea, dosar nr. 1217/1937, f. 13.
146 Ibidem.
147 Ibidem.
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Scroviște”148. Suma din deviz, consemnată exact în rezumatul din
partea stângă a documentului, a fost modificată de Ernest Urdăreanu,
care a adăugat cu stiloul 10 000 lei, totalul aprobat fiind de 56 000 lei,
pe care și l-a asumat sub semnătura de mareșal al Curții Regale. Era
și aceasta o modalitate de obținere ilicită a unor fonduri – cu sau fără
știința regelui, nu vom ști niciodată! – din situații de lucrări care nu
puteau fi verificate de nici o instituție a statului în timpul domniei lui
Carol al II-lea.
În aceeași zi, 6 aprilie 1937, inginerul Emil Prager redacta devizul
„pentru lucrările de reparații la proprietatea Majestății Sale Regelui,
Scroviște”, în care erau trecute exact categoriile de lucrări ce urmau a
fi executate la clădirile de pe domeniu. La „casa nr. 1” – care era fosta
Casă a Pescarului, zidită de regina Maria – inginerul Prager consemna
următoarele lucrări: „de reparat trepte de cărămidă, cărămizile sparte
de înlocuit, rosturile umplute cu mortar de ciment și fuguit (700 lei),
scoaterea plăcilor de faianță dislocate la baie, dat jos mortarul de
ciment și montarea din nou a plăcilor de faianță (6 m.p. a 150 lei, total
900 lei), spart un gol în zid pentru o ușă din 0,80/2,00 și montat o ușă
veche existentă, inclusiv reparațiile necesare și coborârea nivelului în
exterior (1 500 lei), reparații de zidărie în interior și exterior (3 000 lei),
demontarea țiglei și trestiei de pe acoperiș, montat din nou carton
gudronat, țiglă și trestie (exclusiv trestia și țigla; 200 m.p. x 70 lei = 14
000 lei), scoaterea plăcilor dislocate la trotuar și așezarea lor din nou,
rosturile umplute cu mortar de ciment (40 x 60 = 2 400 lei)”149. Din
devizul de mai sus observăm că mica reședință a reginei Maria de la
Scroviște avusese de suferit în ultimii ani, degradându-se încet, semn
că suverana nu i-a mai acordat atenția cuvenită, după revenirea pe
tronul României a regelui Carol al II-lea, fiind preocupată mai mult de
palatul din Balcic și de castelul Bran, cele două „case de vis” de la mare
și munte în care suverana și-a petrecut ultimii ani din viață și pe care
le-a întreținut până la sfârșit.

148
149

Ibidem.
Ibidem, f. 12.
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La „casa nr. 2” – locuința personalului – erau prevăzute „reparații de zidărie în interior și exterior (1 700 lei)” și furnizarea și
montarea unor șipci de lemn în jurul ușilor (300 lei)150. Lucrări mai
ample trebuiau executate la „casa nr. 3” – pavilionul principelui
Nicolae: „schimbat soclul de lemn de la balustradă (700 lei), reparat
trepte de cărămidă (1 300 lei), refacerea vârfului (moț) la acoperișul din
lemn (400 lei), formarea unui soclu din lemn (600 lei), reparații de
zidărie în interior și exterior (1 000 lei)”151. „Casa nr. 3” – care era fostul
palat al regelui Ferdinand, acum în proprietatea fiului său, Carol al IIlea – avea nevoie de mici „reparații de zidărie în interior și exterior
(900 lei) și repararea trotuarului (24 m.p. x 25 lei = 600 lei)”152.
După zece zile de la întocmirea acestui deviz detaliat, Prefectura
Palatului îi comunica inginerului Emil Prager, în 16 aprilie 1937, că „sau aprobat lucrările prevăzute în devizul alăturat, în sumă de 30 000
lei, ce urmează a se efectua clădirilor de pe domeniul Scroviștea”153.
Lucrările de reparații la pavilioanele regale au fost executate în
perioada mai-iunie 1937, la 12 iulie inginerul Prager scriindu-i
prefectului Palatului că „terminând lucrările de reparațiuni ce ați
binevoit a-mi comanda cu adrea Dv. nr. 1073 din 16 aprilie a.c., la toate
clădirile de pe Domeniul Regal Scroviște, cu onoare vă rog a dispune
să mi se achite valoarea lor, în sumă de lei 30 000”154. Plata lucrărilor sa făcut în 17 iulie 1937, după cum se consemnează în document. În
vara aceluiași an, la 12 august 1937, antrepriza inginerului Emil Prager
furniza „lemnărie de brad (căpriori) pentru gardul necesar la
Scroviște”, în valoare de 785 lei, care a fost „ridicată de dl. Schwartz,
tâmplarul Palatului”155. Suma a fost plătită cash în data de 28
septembrie 1937, cu aprobarea prefectului Gh. Stavăr.

Ibidem.
Ibidem.
152 Ibidem.
153 Ibidem, f. 10; în copie nesemnată, dar ștampilată, la f. 11.
154 Ibidem, f. 9.
155 Ibidem, f. 14.
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În luna august 1937 Prefectura Palatului a executat în regie
proprie, cu ajutorul vopsitorului H. Meutz de la Serviciul Automobile,
mai multe lucrări de vopsitorie la pavilioanele regale de la Scroviștea,
pe care acesta le descria astfel: „1. La casa albastră, vopsit sageacu[l]
cu ulei, geamurile și ușile, interior și exterior, vopsite cu ulei și
reparați[i] cu vopsea albastră, balconul este vopsit cu albastru din nou.
2. Pavilionul mic: ușile și geamurile date cu ulei, interior și exterior;
rampa vopsită cu vopsea neagră. 3. Casa Personal: vopsit ușile,
geamurile cu vopsea maro, interior și exterior, la fel și balconul. 4. Casa
cu stâlpi negri: ușile, la interior și exterior, și geamurile vopsite cu ulei,
balconul din jurul casei, stâlpi[i] pentru trandafiri, gardul, toate au fost
vopsite cu negru; trei dulapuri vopsite cu vopsea gri, cazanul de baie
vopsit cu email maro și cu bronz, vopsit și șapte scaune”156. Materialele
necesare acestor operațiuni au fost achiziționate de la Depozitul de
lacuri, vopsele și produse chimice David Hellmann din București
(strada Bărăției nr. 33) și se regăseau în factura emisă către „Onor
Palatul Regal” în 26 iulie 1937: „5 kg ocăr francez, 4 kg zincweiss, 41
kg ulei de in fiert, 3 kg negru de fum, 1 kg ultramarin albastru, 4 kg
engleroth, ½ kg email Cellexin, 50 gr bronz aluminium, 5 coale
glaspapier”, în valoare de 2 094 lei157. În aceeași zi, meșterul vopsitor a
întocmit devizul cu materialele de care avea nevoie158, care a fost
aprobat de prefectul Palatului, Gh. Stavăr159.
Spre finalul aceluiași an, la 20 noiembrie 1937, hornul de la casa
reginei Maria a luat foc, incident care este descris într-un raport către
prefectul Palatului chiar de către Ion Matei, cel care avea în grijă
reședința suveranei: „În ziua de 20 noiembrie a.c., la ora 10.30, pe când
mă aflam în dormitorul casei să am grijă a nu sări scântei pe covoare,
am fost anunțat de dl. Popescu, care se afla la curățenie, și de șeful
Postului că iese fum de la streașina casei. M-am suit imediat în pod cu
un jandarm care se afla la curățenie, am desfăcut zidul de lângă coș,
Ibidem, f. 16 verso.
Ibidem, f. 17.
158 Ibidem, f. 16.
159 Ibidem, f. 15.
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unde am găsit capătul grinzii în coș, care luase foc, am tăiat cu un topor
capătul grinzi[i] și am stins focul cu apă. S-a întâmplat acest caz din
cauză că capătul grinzii a fost în jumătatea zidului de la coș. Fiind foc
la amândouă vetrele, coșul s-a încălzit prea tare și a luat grinda foc. La
stingere s-a lucrat cu cea mai mare atenție, că nu s-a stricat nimic din
lucrurile casei sau mobilier”160.
Demolarea vechiului conac al regelui Ferdinand
Cum pentru vastele construcții plănuite de regele Carol al II-lea
era necesară o mare suprafață de teren pe malul lacului Scroviștea, au
fost propuse spre demolare o parte dintre construcțiile făcute în timpul
domniei regelui Ferdinand, fiind păstrate doar unele pavilioane bune
de locuit până ce se va fi terminat de construit noul palat. Neșansa
vechiului conac regal de vânătoare – care a dăinuit doar 10 ani și fusese
modernizat, în 1936, de însuși Carol al II-lea – a fost tocmai așezarea
lui privilegiată pe malul lacului, unde cel supranumit „Voievodul
culturii” a decis construirea noii sale reședințe. În cele din urmă, chiar
regele Carol al II-lea va ordona demolarea conacului regelui
Ferdinand I, când a început construirea palatului nou de pe malul
lacului și a celor trei pavilioane din parc.
Lucrările de demolare a conacului s-au desfășurat între 24 iunie
și 18 septembrie 1937, de către antrepriza inginerului Emil Prager161.
Costul demolării casei regale era de 235 916 lei, conform celor nouă
liste detaliate și a bordeorului pentru transport162. Dorind să lase o
mărturie posterității despre casa pe care tocmai se pregătea să o
demoleze, inginerul Prager a avut inspirata idee de a realiza două
fotografii ale fațadelor vechii reședințe regale de la Scroviștea, pe care
le-a donat Muzeului Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida”, unde s-au
păstrat până în zilele noastre și am avut șansa să le descopăr în 5

Ibidem, f. 23. Declarație olografă a lui Ion Matei.
A.N.R.-S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor Coroanei. Domeniul Scroviștea, dosar nr. 1225/1938, f. 11.
162 Ibidem.
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august 2020. Imaginea fațadei principale, către lac, a conacului demolat în 1938 a fost publicată de Emil Prager în lucrarea sa intitulată
Betonul armat în România, legenda fotografiei reușind să treacă de
cenzură: „Casa de vânătoare din comuna Scroviște, jud. Dâmbovița –
1910”163. Cum în acea epocă nu puteau fi publicate imagini ale
palatului nou construit de regele Carol al II-lea, Emil Prager a reușit,
prin tipărirea acestei fotografii cu valoare de document a vechiului
conac, să dea de înțeles că antrepriza sa fusese cea care construise
reședințele regale de pe malul lacului Scroviștea.
În vara aceluiași an, la 28 iunie1938, înregistrăm o altă menționare oficială a începerii lucrărilor la Scroviștea, inginerul Emil Prager
informându-l pe Prefectul Palatului că „în vederea deschiderii șantierului pentru lucrările Castelului Regal de la Scroviștea, am onoarea
de a vă prezenta mai jos situația lucrărilor de transformări și dărâmări
ce am executat acolo în anii 1936 și 1937”164. În ce constau aceste lucrări
pregătitoare? În anul 1936 inginerul Prager executase lucrări de
transformare a reședinței regale de la Scroviștea (palatul regelui
Ferdinand), pentru care prezentase Casei Regale o situație provizorie
de lucrări (nr. 2/1936), verificată de arhitectul Spreitzer, în valoare de
1 019 471 lei165. În același document, Emil Prager se referă și la
„valoarea lucrărilor de dărâmare a vechii clădiri, executată în 1937,
îndepărtarea molozului și a materialelor de neîntrebuințat, curățarea
și stivuirea materialelor utilizabile”, precizate într-o situație de lucrări
separată, la care se adăuga „transportul celor 7 000 buc. olane vechi,
plătit de noi. cca lei 14 000”166, în total această operațiune costând 235
116 lei. Pentru aceste lucrări, în valoare de 1 254 587 lei, firma Prager
primise, în 17 iulie 1937, suma de 1 000 000 lei, rămânând ca rest de
plată 254 587 lei.
Emil Prager, Betonul armat în România, vol. I, București, Editura Tehnică,
1979, p. 465, fig. 22.2.7.
164 A.N.R.-S.A.N.I.C., Fond Casa Regală. Administrația Domeniilor Coroanei. Domeniul Scroviștea, dosar nr. 1225/1938, f. 4.
165 Ibidem.
166 Ibidem.
163
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Atent cu situațiile de lucrări, inginerul Prager făcea următoarea
precizare: „Se înțelege, de asemeni, că materialele noi aflate pe șantier
(ciment, var, pietriș, nisip, scânduri de cofraj, traverse și cărămidă
presată), menționate în situația provizorie nr. 2/1936, însă netotalizate
ca valoare, îmi aparțin”167. Materialele rezultate din dărâmarea clădirii
aparțineau Casei M. S. Regelui, dar „din aceste materiale nu se va
putea folosi la noua lucrare decât cărămida veche (cca 30 000 bucăți
întregi și cca 50 000 jumătăți și sferturi) și olanele (cca 7 000 buc.), ce
urmează a se scădea din suma de plată, pe baza prețurilor unitare
respective”168. Valoarea acestor materiale, conform tabelului întocmit,
era de 91 450 lei169. Scăzând această sumă din datoria de 254 587 lei,
rămânea de plată pentru antrepriza Prager suma de 162 937 lei, cu care
se lichida soldul restant170.
În finalul scrisorii sale, inginerul Prager îl ruga pe prefectul
Palatului să dispună „în privința celorlalte materiale ce rămân Casei
M. S. Regelui” și să îi comunice „aprobarea asupra ofertei mele de
construcție și a prețurilor unitare înscrise în devizul prezentat la 7
februarie a.c. pentru noua clădire, spre a putea începe aprovizionările
necesare”171. Din această ultimă precizare reiese clar că antrepriza Emil
Prager făcuse o ofertă pentru construcția noului palat în 7 februarie
1938, cu trei luni înainte ca regele Carol al II-lea să decidă locul de
amplasare a viitoarei sale reședințe, semn că decizia de a o construi
fusese luată încă din anul 1937.
Arhivele Naționale au păstrat un „dosar cuprinzând conturile
relativ la dărâmarea vechiului castel de la Scroviștea”172, în care
regăsim scrisoarea din 26 august 1938 prin care inginerul Emil Prager
confirmă prefectului Palatului „preluarea materialelor vechi rămase
din dărâmarea Castelului Scroviște”: 29 500 bucăți de cărămidă
Ibidem.
Ibidem.
169 Ibidem, f. 5.
170 Ibidem, f. 4.
171 Ibidem, f. 4.
172 Ibidem, f. 8.
167
168
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întreagă (evaluate la 1,50 lei/buc) și 49 500 jumătăți și sferturi de
cărămidă (evaluate la 0,60 bani/buc), la care se adăugau 7 000 „olane
vechi aduse de la Turtucaia” (evaluate la 2,50 lei). Valoarea tuturor
acestor materiale ridicându-se la suma de 91 500 lei173, cu care inginerul Prager a „creditat contul lucrărilor castelului Scroviște”, conform
chitanței pe care, în aceeași zi, o primea de la prefectul Palatului suma
de 91 450 lei, pentru „contul materialelor preluate la Castelul Scroviștea, cf. scris. din 26 aug. 1938”174. Cărămida obținută din demolarea
vechii reședințe a fost predată antreprizei Prager în data de 13 august
1938, conform unei note care poartă ștampila „Construcția Palatului
Regal Scroviștea. Antrepr. Ing. E. Prager”175.
Eliberând astfel terenul vast din fața lacului – unde, la 22 mai
1938, a ales locul de amplasament al viitoarei reședințe176 –, regele
Carol al II-lea va ordona construirea, într-un proiect de mari dimensiuni, a unui nou castel regal și a mai multor pavilioane (locuințe
pentru personal, corpul de gardă, pavilionul adjutanților și garajele),
ridicate de antrepriza inginerului Emil Prager, între anii 1938-1940,
după planurile arhitectului Alexandru Zaharia, în așa numitul stil
meditaranean revival, cu elemente de arhitectură toscană. Era evident
că pentru impozantul palat (care avea dimensiunile de 80,81 m x 61,62
m) perspectiva spre lacul Scroviștea (unde era proiectat a se construi
un modern debarcader) nu trebuia obturată de prezența vechiului
conac de vânătoare al regelui Ferdinand, care nu mai figurează în
planurile de situație realizate în anii 1939-1942. Gestul regelui Carol al
II-lea de a demola fostul conac al tatălui său a putut fi un afront pentru
mama sa, regina Maria, care încă mai venea în mici sejururi la „casa
pescarului” de pe malul lacului Scroviștea.
Ibidem, f. 9.
Ibidem, f. 7. Chitanța nr. 4465 din 26 august 1938.
175 Ibidem, f. 10.
176 Carol al II-lea, Între datorie și pasiune. Însemnări zilnice, vol. I (1904-1939),
ediția a II-a revăzută și completată de Marcel-Dumitru Ciucă și Narcis Dorin Ion,
București, Editura Curtea Veche, 2003, p. 238.
173
174
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După abdicarea regelui Mihai I, prin Decretul nr. 38 din 26 mai
1948 al Prezidiului Marii Adunări Naționale, toate construcțiile de pe
domeniul regal de la Scroviștea incluse în categoria „clădiri rurale” –
„7 corpuri cu un total de 43 de camere, cu inventarul respectiv, situate
în comuna Scroviștea, jud. Ilfov, foste proprietatea Carol II” – au fost
expropriate și trecute în administrarea Ministerului Învățământului
Public177. Decretul menționa în mod special, la categoria „Palate și
castele”, marele castel clădit de regele Carol al II-lea: „Palatul de la
Scroviștea, compus din 4 corpuri, cu un total de 210 camere (palatul și
anexele în curs de construcție), precum și toate materialele de
construcție, situat în com. Scroviștea, județul Ilfov, fost proprietatea
Carol II” 178. Spre deosebire de celelalte clădiri, palatul nou a fost trecut
în administrarea Ministerului Afacerilor Interne.
Din păcate, în aceste clădiri a fost adăpostit Comandamentul
trupelor sovietice de ocupație, fapt ce a dus la demolarea tuturor
construcțiilor în anii 1959-1950 (în afară de unele anexe, aflate la
distanță de malul lacului: pavilionul adjutanților, locuințele personalului și corpul de gardă), după retragerea Armatei Roșii din România,
în 1958. Dintr-o teamă de înțeles până la un punct, liderul comunist
Gheorghe Gheorghiu-Dej a luat hotărârea de a demola toate
construcțiile din țară, în special foste reședințe nobiliare și boierești din
mediul rural, în care au fost sedii ale trupelor de ocupație sovietice,
cum a fost cazul palatului neobaroc al contelui Rudolf Zselenszky din
comuna Neudorf (județul Arad). Același scenariu s-a întâmplat și cu
reședințele regale de la Scroviștea, demolate pentru a face loc celor trei
pavilioane noi, construite pentru nomenclatura de partid, la începutul
anilor 1960, pe malul lacului înnobilat cândva de prezența regilor și
reginelor României.
Decretul nr. 38 al Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare
Române, privind intrarea în proprietatea Statului a bunurilor fostului rege Mihai I și a
membrilor fostei familii regale, în „Monitorul Oficial (Partea I A)”, nr. 121 din 27
mai 1948. Decretul este semnat de C.I. Parhon, Marin Florea Ionescu și Avram
Bunaciu.
178 Ibidem.
177
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ABSTRACT
The article presents the five decades history of Scrovistea royal residences (1884 1938), from the first constructions built by King Carol I on Periș-Cocioc Crown Estate,
to the pavilions built at King Ferdinand, Queen Marie or King Carol II request on the
Scrovistea lake ground which become royal property.
Original archive documents contour an almost unknown history of Scrovistea
royal palaces, a residential compound on which a great mistery still hovers about.
Romania’s sovereigns place for resting and relaxation, Scrovistea became a large
building ground kept under transformations during the reign of Carol II, so-called ,,the
Voivode of culture”, who, as well as his august mother, Queen Marie, was passionate by
residencial architectures that have been conceived and materialised.
Tore down during the comunist regime, Scroviștea royal residences are worth to
be known nowadays, belonging to a historical past which implied the construction of
palaces, in the midst of nature, on the Crown Estate.
Keywords: Scroviștea, King Carol I, King Ferdinand I, Queen Marie of
Romania, King Carol II, residential architectures, Crown Estate.
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Fig. 1. Imagine de ansamblu a domeniului Scroviștea

Fig. 2. Casa pescarului reflectată în apele lacului
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Fig. 3. Casa pescarului

Fig. 4. Casa pescarului plan etaj
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Fig. 5. Casa pescarului dormitorul

Fig. 6. Casa pescarului sufrageria
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Fig. 7. Regina Maria pe treptele casei pescarului

Fig. 8. Regina Maria in parcul Scroviștea 1924
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Fig. 9. Reședința Regelui Ferdinand (Fototeca Muzeului Tehnic „Dimitrie Leonida)

Fig. 10. Reședința regelui (foto j. berman Realitatea Ilustrată 1927)

324

Fig. 11. Conacul regelui și Pavilionul bărcilor

Fig. 12. Dependințele reședinței regale
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Fig. 13. Casa Principesei Ileana

Fig. 14. Ghețăria
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Fig. 15. Proiect al Arhitectului Emil Guneș pentru Scroviștea

Fig. 16. Proiect de reședință la Scroviștea

Biserica „Cuvioasa Parascheva”,
ctitorie a vasluienilor în vreme de război
Andrei CREȚU*
Dezvoltarea demografică a orașului Vaslui în perioada interbelică a creat premisele necesare și pentru o evoluție ascendentă a
vieții spirituale a urbei. Târgul Vaslui avea în acest răstimp trei biserici
ortodoxe: biserica „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul”, ctitorită de
sfântul voievod Ștefan cel Mare1, biserica „Adormirea Maicii
Domnului”, întemeiată de trei târgoveți cu stare la începutul veacului
al XVII-lea, rectitorită la 1860 de Neculai Hagi Chiriac și nepotul său
Dimitrie Castroian2 și biserica „Sf. Treime”, construită de vasluieni în
1890 cu rolul de capelă de cimitir, transformată în biserică parohială în
19093.
În perioada interbelică, populația Vasluiului număra aproape
14 000 de locuitori cu peste 2000 de gospodării4. Numărul mare de
* Preot, Parohia Sauca, Comuna Laza, Jud. Vaslui – România.
1 Maria Popa, Doina Rotaru, Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul – parte a ansamblului arhitectural al fostelor Curți domnești din Vaslui, în
„Monumentul”, XVI, partea I, volum coordonat de Mircea Ciubotaru, Aurica
Ichim și Lucian Valeriu Lefter, Editura Palatul Culturii, Iași, 2015, p. 157-219.
2 Andrei Crețu, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Vaslui, în
„Monumentul”, XVII, partea I, volum coordonat de Aurica Ichim și Lucian
Valeriu Lefter, Editura Doxologia, Iași, 2016, p. 325-370.
3 Andrei Crețu, Biserica „Sfânta Treime” din Vaslui, în „Monumentul”, XX,
partea a 2-a, volum coordonat de Lucian Valeriu Lefter și Aurica Ichim, Editura
Doxologia, Iași, 2019, p. 371-394; vezi și Andrei Crețu, Documente inedite privind
înființarea Parohiei „Sfânta Treime” din Vaslui, în „Acta Moldaviae Meridionalis”,
Vaslui, XXXVI, 2015, p. 122-144.
4 În 1930 Vasluiul avea 13 922 de locuitori; în 1941 erau înregistrați 13 887
și 2329 de case; vezi Indicatorul localităților din România, Datele recensământului
general din 6 aprilie 1941, Imprimeria Institutului Statistic, București, 1943, p. 685.
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creștini ortodocși impunea o reorganizare a parohiilor din mediul
urban, reorganizare care trebuia să răspundă numeroaselor cerințe de
ordin spiritual.
Parohia „Cuvioasa Parascheva”
Parohia „Cuvioasa Parascheva” din Vaslui apare menționată
pentru prima dată în scripte în anul 19345. În componența parohiei
intra o parte din orașul Vaslui cu un număr de 254 familii care însumau 1239 de suflete6. Pentru formarea noii parohii au fost desprinse
părți din parohiile „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul”, „Adormirea
Maicii Domnului” și „Sfânta Treime”7. Întrucât nu exista biserică
parohială, iar parohul desemnat trebuia să slujească într-o biserică, sa recurs la un subterfugiu: parohia din satul Moara Grecilor – suburbie
a orașului – cu biserica „Sfântul Nicolae” devenea filie a Parohiei
„Cuvioasa Paraschiva” până când parohul și comunitatea își va ridica
un spațiu propice pentru a sluji. Situația aceasta a durat până la 1
august 1936 când comunitatea din Moara Grecilor devine din nou
parohie de sine stătătoare8. În acest fel, preotul paroh Ioan Ene a avut
posibilitatea să slujească în biserica din filie, dar să se ocupe și de
enoriașii din nou înființata parohie. Intenția parohului de a construi
un paraclis din lemn, în care să oficieze anumite slujbe, precum
botezuri, cununii, acatiste, se pare că nu s-a materializat. Cererea
adresată, în acest sens, episcopului de Huși, în 24 martie 1939, primea
un răspuns evaziv: „grăbiți zidirea bisericii parohiale”9. Până la
ridicarea propriei biserici, parohul de la „Cuvioasa Parascheva” a

Deși am cercetat Fondul Episcopiei Hușilor existent în Arhivele Naționale
Vaslui și în Arhiva Episcopiei Hușilor, nu am găsit – până in prezent – documentul care să menționeze hotărârea Centrului Eparhial Huși privind înființarea
noii parohii.
6 Anuarul Eparhiei Hușilor pe anul 1934, Tipografia și Librăria „George
Cerchez”, Huși, 1934, p. 71.
7 Arhiva Episcopiei Hușilor, Fond Episcopia Hușilor, dosar nr. 249/1939, f. 38
8 Ibidem, f. 39.
9 Ibidem, f. 27.
5
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slujit la Biserica „Sfânta Treime”. Documentele contabile înregistrau o
cotă de 25% din venitul „Sfintei Treimi” în contul „Cuvioasei Parascheva”10.
Fără să avem date clare, în anii 1935 și 1936, s-a acționat pentru
crearea condițiilor prielnice în vederea construirii bisericii parohiale11.
În primul rând s-au organizat colecte prin intermediul pantahuzelor.
Deși nu s-au păstrat toate documentele din această perioadă, un act de
la începutul anului 1937 menționa activitatea purtătorilor de pantahuză și existența unui dosar cu acte justificative pentru cheltuielile
făcute. Astfel, pentru Parohia „Cuvioasa Parascheva”, în cursul anului
1936 s-au strâns de la credincioșii din județul Vaslui 3215 lei, de la cei
din județul Fălciu 1405 lei, iar de la cei din județul Tutova suma de
7880 lei. Din întreaga sumă s-a scăzut remiza ostenitorilor, în cuantum
de 20%, iar suma rămasă – 9999 lei – a fost depusă la Banca Clerului
Vasluian pe 5 februarie 193712. Totodată se delegau noi voluntari pentru a continua activitatea de colectare prin intermediul pantahuzelor:
Gheorghe Chelaru pentru județul Vaslui, Matei Paicu pentru județul
Fălciu și Vasile Sima pentru județul Tutova. Pentru aceștia, parohul
solicita binecuvântarea ierarhului de la Huși13. Rezoluția dată de
episcopul Nifon Criveanu sublinia faptul că aprobă noii membri
colectori, îndemnând ca, în cel mai scurt timp, să demareze lucrarea
de punere a temeliei14.
Deși se depuneau eforturi pentru colectarea de fonduri, în mod
real activitatea parohiei începea odată cu alegerea consiliului parohial
și a epitropiei. Astfel, în urma ședinței din 14 februarie 1937 s-au
constituit organele reprezentative, fiind prezenți 38 de membri dintr-

Ibidem, dosar nr. 75/1940, f. 4-5, f.7-8.
Anuarul Eparhiei Hușilor pe anul 1935, Atelierele „Zanet Corlățeanu”,
Huși, 1935, p. 94.
12 Arhiva Episcopiei Hușilor, Fond Episcopia Hușilor, dosar nr. 235/1937,
f. 11.
13 Ibidem, f. 10.
14 Ibidem, f. 10 v.
10
11
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un total de 35315. Conform statutului, era necesară prezența la ședință
a cel puțin 10% din numărul complet al membrilor. Tot acum a fost
ales și Comitetul de Construcție. În componența comitetului16 intrau:
generalul Ion Rășcanu17 având funcția de președinte activ iar ca
membri erau desemnați: Dumitru Țaicu, primarul orașului18, Gheorghe Râșcanu, prefectul județului, Gheorghe Arnăutescu, Gheorghe
Crețu, Grigore Pavlov, Constantin Neștian, Vasile Bârcă, Constantin
Stegaru, Gheorghe Tăbăcaru, Alexandru Maleș, Theodor Radu,
inginer Gheorghe Popa, Vasile Tulbure și preotul Ioan Ene.
Construirea bisericii
În urma efortului depus de preotul paroh, având și sprijinul
Comitetului de Construcție, Parohia „Cuvioasa Parascheva” obținea
de la Primăria Vaslui o suprafață de teren de 250 m.p., situat în Piața
Unirii și evaluat la 10 000 lei. Locul primit cu titlul de donație avea o
destinație specială: pentru construirea unei biserici19.
Act de Donație
Subsemnatul Dumitru Țaicu, în calitate de primar al orașului Vaslui,
lucrând în baza delegației date de Consiliul Comunal, prin procesul verbal
din 28 mai 1937 nr. 6/11 și aprobat de Ministerul de interne prin Ordinul
17304 din 15 iunie 1937, declar prin prezentul act că în calitatea de mai sus
am donat parohiei urbane „Cuvioasa Paraschiva” din Vaslui terenul în
suprafață de 250 mp situat în orașul Vaslui, Piața Unirii cu următoarele
Ibidem, f. 3.
Ibidem, f. 9.
17 Generalul Ion Rășcanu, a ocupat în două rânduri fotoliul de primar al
Vasluiului (iunie 1939 – 7 noiembrie 1940 și 27 martie 1941 – 6 decembrie 1942);
vezi Paul Zahariuc în colaborare cu Lucian Valeriu Lefter, Vaslui. De la târg la oraș,
Editura Pim, Iași, 2014, p. 578; vezi și Alexandru Andronic, Mihai Ciobanu, Petru
Necula, Cronica Vasluiului, Editura Publirom, 1999, p. 376-377.
18 Dumitru Țaicu a fost primar al Vasluiului între 1935-1937; vezi Paul
Zahariuc …, Op. cit., p. 577.
19 Arhiva Parohiei „Cuvioasa Parascheva” Vaslui, Dosar Acte proprietate,
Act de Donație, nenumerotat.
15
16
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megieșii: la față și în părți străzile Petru Rareș și P.P. Carp, Tudor
Vladimirescu, Griviței și Independenței, iar la spate cu proprietatea
Georgescu.
Acest teren este dreaptă proprietate a comunei și se donează cu destinațiunea expresă de a se construi o biserică cu hramul „Cuvioasa Paraschiva”.
Terenul în chestiune se evaluează la suma de 10 000 (zece mii) lei.
Subsemnata Parohie „Cuvioasa Paraschiva” reprezentată prin sfinția
sa Pr. Ioan Ene, parohul parohiei, împuternicit de consiliul parohial prin
procesul verbal nr. 11 din 3 iunie 1937, declarăm că am luat în stăpânire locul
în limitele fixate de serviciul tehnic al comunei pe baza planului anexat la
dosarul Comunei Vaslui, nr. 24/937 și că ne vom conforma dispozițiunilor
din act cu privire la construcția bisericii.
Făcut la Vaslui astăzi 25 iunie 1937, în 4 exemplare.
Actul redactat de avocatul Ștefan Ene a fost autentificat în
aceeași zi la Tribunalul Județului Vaslui, iar pe 19 noiembrie donația a
fost înregistrată și în Monitorul Oficial20. Conform Decretului regal nr.
3411 din 1937, Parohia „Cuvioasa Parascheva” era autorizată să
accepte donația făcută de Primăria Vaslui cu obligația construirii
bisericii.
La 1 iulie 1937 preotul Ioan Ene înștiința Episcopia Hușilor de
primirea terenului pentru construirea bisericii și solicita aprobarea
pentru îndeplinirea planului propus21. La rândul ei, Episcopia Hușilor
trimitea Ministerului Cultelor și Artelor o adresă prin care i se aduceau
la cunoștință toate acțiunile întreprinse la Vaslui22.
Documentele din arhiva bisericii relevă o activitate susținută a
parohului în cursul lunii iulie 1937. Procesele verbale consemnează
întâlnirile și discuțiile purtate cu membrii Consiliului Parohial, cu
primarul Dumitru Țaicu și cu inginerul Ioan Iulian23. În urma acestor
20
21

Monitorul Oficial, nr. 268 bis/19 noiembrie 1937.
Arhiva Episcopiei Hușilor, Fond Episcopia Hușilor, dosar nr. 235/1937,

f. 12.
22
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Ibidem, f. 13.
Ibidem, f. 14, 15, 17.
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întrevederi s-a hotărât achiziționarea proiectului și devizului întocmit
de inginerul Ioan Iulian, șeful Serviciului Tehnic din cadrul Primăriei
Vaslui24. Biserica care urma să fie construită în cadrul Parohiei
„Cuvioasa Parascheva” respecta planul treflat cu absidă centrală și
două abside laterale racordate între ele. Acoperișul era prevăzut cu trei
turle și era derivat dintr-un plan tip folosit destul de des la construcțiile eclesiastice din această perioadă.
Planul, devizul și caietul de sarcini au fost trimise Episcopiei
Hușilor; totodată se solicita episcopiei aprobare pentru sfințirea locului și punerea pietrei de temelie25. Deși se dorea începerea construcției
cât mai grabnic, Episcopia Hușilor nu putea să-și dea acordul fără girul
Consiliului Central Bisericesc. După trimiterea documentației la
București26, după două săptămâni de așteptări, Episcopia primea răspunsul arhitectului Gheorghe Naumescu, specialist în cadrul Consiliului Central Bisericesc: aprobarea era condiționată de trimiterea a
unui set nou de documente precum și a unor detalii privitoare la
fațade și acoperiș27.
În urma acestor demersuri, a obținerii terenului, și având cadrul legal necesar, la 22 august 1937, episcopul Hușilor Nifon Criveanu sfințea locul pentru noua biserică.
Pregătirile au continuat cu strângerea de fonduri concomitent
cu realizarea proiectului. În eforturile pentru colectă au fost mobilizați
atât enoriașii vasluieni cât și o serie de instituții. Astfel, în cursul
anului 1938 au fost adunați de la credincioși 350 000 lei, de la Episcopia
Hușilor s-au trimis 8 000 lei, Ministerul Cultelor a alocat suma de 20
000 lei iar din partea Prefecturii Vaslui a fost prevăzută în buget suma
de 10 000 lei28.

Ibidem, f. 18.
Ibidem, f. 19.
26 Ibidem, f. 21.
27 Ibidem, f. 23.
28 Anuarul Eparhiei Hușilor pe anul 1938, Tipografia și Librăria „George
Cerchez”, Huși, p.159.
24
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Lucrările de construire a noului lăcaș au demarat la puțin timp
după sfințirea locului. La un an distanță, pe 22 august 1938, îl găsim
pe episcopul Nifon al Hușilor vizitând șantierul, interesându-se de
nivelul execuției, îndemnând și încurajând pe ostenitori29.
Inginerul Ioan D. Iulian, care a întocmit planul și care apare în
documente cu titulatura de inginer și arhitect, a supravegheat îndeaproape activitatea de pe șantier. Lucrările s-au făcut de către o echipă
a unui meșter vasluian, Vasile Lazăr zis Calu30.
Construcția, începută cu mult entuziasm, au avut drept rezultat
ridicarea zidurilor până la acoperiș. După doi ani de cheltuieli și efort
susținut au început să apară unele poticneli datorate lipsurilor
financiare. Într-un raport din 3 februarie 1940, privitor la situația
lucrărilor, se menționa faptul că biserica s-a înălțat până la acoperiș și
s-au cheltuit aproximativ 750 000 lei, din care peste 600 000 lei proveneau de la enoriașii vasluieni, „în marea lor majoritate oameni foarte
săraci, dar inimoși și credincioși”31. Așa cum rezultă din documente,
sumele colectate de la poporăni au fost înregistrate în condicile de
milă, condici care purtau și denumirea de pantahuză32.
*
Sfârșitul anului 1940 a adus cu sine un eveniment tragic cu
urmări catastrofale; este vorba de marele cutremur din 10 noiembrie.
Efectele devastatoare s-au resimțit mai ales în zona centrală a
Moldovei. La Vaslui, din cele 2110 locuințe33, fuseseră afectate 1200 cu
1400 de familii și aproximativ 7 000 de suflete. Clădirile publice,
„Cronica Hușilor”, anul V, nr. 12, 1938, Tipografia și Librăria „George
Cerchez”, Huși, p. 570.
30 Arhiva Episcopiei Hușilor, Fond Episcopia Hușilor, dosar nr. 242/1939,
f. 6.
31 Arhiva Parohiei „Cuvioasa Paraschiva” Vaslui, Acte proprietate, nenumerotat.
32 Arhiva Episcopiei Hușilor, Fond Episcopia Hușilor, dosar nr. 238/1938,
f. 7, 8, 9.
33 Datele oficiale din Indicatorul localităților din România, Datele recensământului general din 6 aprilie 1941 menționau în Vaslui 2329 case, vezi nota nr. 4.
29
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palatul administrativ, prefectura, tribunalul, patru din cele cinci școli
primare erau grav avariate. Se estimau pagube în valoare de 60 milioane lei din care mai bine de jumătate (35 000 000 lei) erau pagube ale
clădirilor publice34.
În acest context, se avea în vedere refacerea și reorganizarea
orașului cu scopul de a reclădi un oraș modern, având clădiri publice
și private adaptate situației geo-fizice din această parte a țării, care se
dovedea expusă unor cutremure frecvente. Administrația locală propunea un plan de sistematizare a orașului în conformitate cu cerințele
moderne ale urbanismului, plan care urma să intre în execuție în
primăvara anului 1941.
Cutremurul a afectat și construcția noii biserici. Într-un Tablou
cu arătarea stricăciunilor pricinuite de cutremur bisericilor din județul
Vaslui, consilierul episcopiei, preotul Anton Popescu arăta că Biserica
„Cuvioasa Parascheva” din Vaslui este în construcție și a suferit „ușoare stricăciuni” estimate la 100 000 lei35. Într-un alt raport, întocmit de
protoiereul Ioan Ene, se dădeau detalii privind distrugerile, arătând că
au fost „detunate colțurile în fața bisericii”, valoarea pagubelor fiind
de 200 000 lei36.
O parte din enoriașii parohiei, din cei care susțineau financiar
proiectul constructiv al bisericii, au avut și ei de suferit din cauza
cutremurului. Într-o asemenea conjunctură, preotul Ene a întocmit o
listă cu un număr de 19 familii sinistrate, familii care – la rândul lor –
aveau nevoie de sprijin pentru propria locuință37.
Pe 22 iunie 1941 țara noastră intra în război împotriva Uniunii
Sovietice pentru refacerea hotarelor sfârtecate de pierderea Basarabiei
și Bucovinei. Situația extrem de dificilă prin care trecea țara în
condițiile în care se cheltuiau sume imense pentru susținerea armatei
și a războiului, a dus la apariția unei dispoziții date de organele
centrale ale statului prin care toate colectele făcute pentru sprijinirea
Arhivele Naționale Vaslui, Fond Primăria Vaslui, dosar nr. 7/1940, f. 45-46.
A.N.V., Fond Episcopia Hușilor, dosar nr. 3/1940-1941, f. 17.
36 Ibidem, f. 179.
37 A.N.V., Fond Primăria Vaslui, dosar nr. 7/1940, f. 188.
34
35
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bisericilor erau oprite: „în împrejurările actuale… toate manifestările
statului, cât și inițiativa particulară, trebuie să concure la eforturile pentru
susținerea și purtarea războiului. Astfel nu se mai autorizează colecte, care
prin natura lor micșorează puterea contributivă a cetățenilor și conduc la
blocarea brațelor de lucru, la dirijarea materialelor de construcție în alte
scopuri decât cele în legătură cu războiul” 38.
Întru-cât în țară erau multe biserici avariate în urma cutremurului din 1940 și care aveau nevoie de fonduri pentru restaurare se
făcuseră intervenții la Subsecretariatul de Stat pentru Culte în vederea
organizării de colecte. Subsecretariatul de Stat pentru Culte a
intervenit la rândul său la Ministerul de Finanțe pentru a reveni
asupra măsurii de interzicere a colectelor. Însă, acel departament și-a
menținut hotărârea care, de altfel, era aprobată și de președinția
Consiliului de Miniștri39.
În asemenea condiții lucrările înaintau destul de greu. După
finalizarea lucrărilor de zidărie urmau finisajele și pictura. Pe 22 mai
și 7 iunie 1942 s-a organizat licitație pentru angajarea picturii în tehnica
fresco. Comitetul de Construcție a aprobat oferta pictorilor asociați
Iosif Vass și Constantin Nițulescu pentru suma de 450 000 lei plus
materialele necesare40. Episcopia Hușilor a fost înștiințată și și-a dat
acordul pentru licitația ținută41. În aceeași perioadă s-a acționat și
pentru executarea lucrărilor de sculptura a catapetesmei și a stranelor.
Angajarea acestor costisitoare lucrări a pus mari probleme financiare
celor care se ocupau de ridicarea monumentalei biserici. În urma
apelurilor făcute, mareșalul Ion Antonescu dona 600 000 lei, inginerul
Henry Teodoru din București trimitea 10 000 lei pentru lucrările făcute
în biserică iar Natalia Popovici din Vaslui oferea 11 000 lei pentru
cumpărarea unui rând de veșminte. Pentru aceste acte caritabile,
„Cronica Hușilor, Foaie oficială a Eparhiei Hușilor”, Anul X, Nr. 11-12,
nov.-dec., 1943, p. 43.
39 Ibidem, p. 44.
40 Arhiva Episcopiei Hușilor, Fond Episcopia Hușilor, dosar nr. 294/1942,
f. 9.
41 Ibidem, f.10.
38
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preotul Ioan Ene propunea episcopului de la Huși să i se permită să le
aducă mulțumiri publice în Cronica Hușilor42.
După mai bine de un an, bugetul parohiei era secătuit. Nevoile
bănești erau stringente pentru finalizarea și sfințirea edificiului eclesiastic. Cu toate greutățile întâmpinate, biserica vasluiană a fost privilegiată. Președintele Comitetului de Construcție, generalul Ion Rășcanu ajunsese primar al capitalei. Din această postură făcea demersuri
la Ministerul Cultelor, la 12 februarie 1943, în favoarea bisericilor
vasluiene: „actualmente, în cursul războiului, se construiesc în acest oraș
două biserici având hramul „Cuvioasa Parascheva” și „Sfântul Nicolae”. Cu
toate greutățile actuale și cu toată scumpetea crescândă a traiului, totuși
cetățenii orașului Vaslui și îndeosebi parohienii celor două biserici noi au
dăruit până în prezent din puținul lor – populația orașului în marea ei
majoritate este compusă din oameni săraci – circa 2,5 milioane lei, pentru
construirea noilor lăcașuri. Domnul Mareșal Antonescu, Conducătorul
statului a dăruit de asemenea pentru construirea acestor două biserici 2
milioane de lei. Primăria orașului Vaslui, pe timpul cât subsemnatul am fost
primar al orașului, a acordat de asemenea pentru construirea celor două
biserici bani și materiale în valoare de peste 2 milioane lei.
Datorită acestor daruri, precum și strădaniei neobosită a celor doi
cucernici preoți (pr. I. Ene, protoiereu și pr. al Parohiei Cuvioasa Paraschiva
și pr. D. Lapteș, paroh al Parohiei Sf. Nicolae), cele două biserici sunt aproape
terminate și ar putea fi sfințite în cursul anului 1943, ceea ce va constitui o
adevărată pildă de activitate creștinească, în timpurile grele ale războiului.
În prezent însă, resursele financiare ale comitetelor de construcție ale
celor două biserici sunt complet sleite și din lipsă de fonduri nu pot fi terminate, dacă Ministerul Culturii Naționale și al Cultelor nu va veni imediat
cu o subvenție”.
În continuare, generalul solicita câte două milioane pentru fiecare biserică, bani necesari pentru finalizarea lucrărilor și, în același
timp, câte 80 000 lei pentru fiecare din cele două locașuri, cu scopul
achiziționării de odăjdii și odoare bisericești43.
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Ibidem, f. 7.
A.N.V., Fond Primăria Vaslui, dosar nr. 22/1943, f. 21.
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Deși nu a fost pe deplin satisfăcută, solicitarea generalului
Rășcanu dădea roade. În 24 iulie 1943, primarul general al Capitalei îi
trimitea primarului de Vaslui, profesorului Constantin Capră un
document adresat personal și confidențial prin care îi indica să meargă
la Banca Națională din Vaslui, de unde urma să ridice suma de 1 500
000 lei, bani trimiși de Ministerul de Finanțe cu aprobarea Mareșalului
Antonescu. Banii trebuiau împărțiți astfel:
1) Preotului Ioan Ene, paroh al bisericii „Cuvioasa Parascheva”,
1 milion lei cu destinația următoare:
- 500 000 lei pentru terminarea lucrărilor;
- 500 000 lei pentru cumpărarea Casei Georgescu ce
trebuia dărâmată spre a se mări spațiul vital al bisericii în jurul ei;
2) Preotului Dumitru Lapteș, paroh al bisericii „Sfântul Nicolae”, se va plăti 500 000 lei sumă ce va servi pentru terminarea
lucrărilor44.
Un alt document din 3 iunie 1943, redactat de Comitetul de
Construcție al bisericii „Cuvioasa Parascheva” vine să întregească istoria acestui locaș și imaginea târgului Vaslui din acea perioadă. Actul
respectiv, adresat primarului solicita „degajarea de clădirile ce o
înconjoară și-i știrbesc din frumusețea și măreția ei, precum și alinierea
străzilor”45.
Pentru construirea bisericii fusese atribuită parohiei suprafața
de 250 m.p. Construcția impunătoarei biserici avea nevoie de spațiu
pentru a ieși în evidență. În acest sens s-a găsit înțelegere la soții
Teodor și Natalia Georgescu, megieși ai bisericii care și-au arătat
disponibilitatea pentru vânzarea imobilului ce-l dețineau și a terenului
de 276,3 m.p. cu scopul lărgirii proprietății Bisericii „Cuvioasa
Parascheva” și organizarea parcului și a noilor artere. Imobilul, după
cum indicau documentele, era impropriu locuirii, fiind grav avariat de
cutremurul din 194046.
Ibidem, f.13.
Arhiva Parohiei „Cuvioasa Parascheva” Vaslui, Acte proprietate, nenumerotat.
46 A.N.V., Fond Primăria Vaslui, dosar nr. 22/1943, f. 159.
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În același scop al sistematizării zonei, Primăria trimitea o
adresă Ministerului de Interne prin care solicita cedarea sau vinderea
către administrația vasluiană a unui teren viran, ce aparținea Centrului Național de Românizare47, fostă proprietate a evreilor Leon
Caufman și Solomon Ușer. Terenul, în suprafață de 1385,10 m. p. urma
să fie folosit pentru realizarea unei mici piețe în fața bisericii (309,9
m.p.), o suprafață de 614,20 m.p. pentru alinierea străzilor, și 416 m.p.
pentru ridicarea unei cantine parohiale și a unei clopotnițe.
Documentul menționa și faptul că în orașul Vaslui, până la regimul
Mareșalului Antonescu fuseseră numai trei biserici și treizeci de
sinagogi48.
Centrului Național de Românizare, după Ordinul Ministerului
Afacerilor Interne, specifica în răspunsul trimis Primăriei Vaslui că
terenul solicitat nu poate fi atribuit până nu se va termina judecarea
contestațiilor introduse de foștii proprietari49.
Deși s-au tergiversat un timp lucrurile, în cele din urmă problema a fost rezolvată. Orașul a fost vizitat de Maria Antonescu, soția
Centrul Naţional de Românizare a fost înfiinţat prin Decretul – Lege nr.
1216, publicat în Monitorul Oficial nr. 102 din 3 mai 1941, ca persoană juridică de
drept public. Instituţia funcţiona pe lângă Preşedenţia Consiliului de Miniştri
(Subsecretariatul de Stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului), cu scopul
de a româniza bunurile intrate în patrimoniul statului şi de a contribui, prin
activitatea sa, la românizarea vieţii economice. Instituţia a avut rolul de a
organiza, conduce şi supraveghea lucrările pentru luarea în primire a bunurilor
trecute în patrimoniul statului, fiind autorizată să facă cercetările necesare pentru
identificarea bunurilor care nu au fost declarate de evrei, cu implicarea, la cerere,
a tuturor autorităţilor statului. Pe lângă îndeplinirea acestor sarcinii, Centrului
Naţional de Românizare îi reveneau şi alte atribuţii, după cum rezultă din
Decretul menţionat: administra provizoriu aceste bunuri, ţinea evidenţa şi
contabilitatea, le distribuia şi le lichida, emitea rentă pentru achitarea indemnizaţiei cuvenite foştilor proprietari evrei şi pentru achitarea creditorilor, plătea
cupoanele acestor rente, amortiza renta cuvenită creditorilor care nu erau evrei,
supraveghea şi urmărea amortizarea rentei ce se plătea evreilor şi ajuta românizarea vieţii economice, comerciale şi industriale.
48 A.N.V., Fond Primăria Vaslui, dosar nr. 22/1943, f. 4.
49 Ibidem, f. 6.
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mareșalului, care a făcut propuneri și recomandări privind destinația
unor imobile50. Mareșalul a fost informat despre situația de la Vaslui
și s-a arătat încântat de constatările făcute de doamna sa, a fost foarte
mulțumit de construirea bisericilor și și-a exprimat dorința de a vizita
Vasluiul. În acest sens, generalul Rășcanu îl informa pe profesorul
Capră, primarul de Vaslui, de intenția conducătorului statului și îi
recomanda să mențină o perfectă curățenie în oraș și la biserici51.
Sprijinul deosebit de consistent acordat de mareșalul Ion Antonescu i-a făcut pe cei din Vaslui să-i trimită o telegramă prin care să-și
exprime gratitudinea. Documentul, semnat de primarul Constantin
Capră și de preoții Ioan Ene și Dumitru Lapteș preciza că „întreaga
populație creștină a orașului Vaslui vă mulțumește din toată inima și cu toată
recunoștința pentru dania de un milion și jumătate acordat pentru
terminarea bisericilor „Cuvioasa Parascheva” și „Sfântul Nicolae”. Datorită
sumei de 2 milioane dăruită anul trecut și sumei dăruită anul acesta, orașul
Vaslui … se împodobește cu două mari lăcașuri de închinare, ctitorii al dumneavoastră”52.
Aceleași sentimente de recunoștință au fost transmise și generalului Ion Rășcanu, primarul general al Capitalei pentru „grija ce-ați
purtat acestor sfinte lăcașuri de la piatra fundamentală și până la terminarea
și sfințirea lor”53.
Pe 9 august 1943, preotul Ioan Ene înștiința pe episcopul de la
Huși de finalizarea lucrărilor și solicita trimiterea unui delegat care să
facă recepția construcției, a picturii și a sculpturii. Rezoluția ierarhului
menționa delegarea preotului Paul Potorac, cel care trebuia să verifice
și felul cum au fost gestionate fondurile54.

Ibidem, f. 175.
Ibidem, f. 176.
52 Ibidem, f. 42.
53 Ibidem, f. 43.
54 Arhiva Episcopiei Hușilor, Fond Episcopia Hușilor, dosar nr. 294/1942,
50
51

f.17.
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Recepția lucrărilor s-a făcut pe 9 septembrie 1943 de către o
comisie din care făceau parte: preotul Paul Potorac, protoiereu al județului Vaslui, circumscripția 1 și delegat al Episcopiei Hușilor,
profesorul Constantin Capră, primarul orașului Vaslui, inginer Ioan
D. Iulian, șeful Serviciului Tehnic Vaslui, preot Ioan Gh. Ene, paroh și
protoiereu al județului Vaslui, circumscripția 2, Constantin Neștian și
Vasile Hangan, epitropi ai bisericii. Procesul verbal întocmit cu acest
prilej consemna: „S-au executat lucrările de construcție a clădirii bisericii
cu 3 turle din zidărie de cărămidă presată pe fundații de beton cu bolți, cadre
și cupole din beton armat și învelite cu tablă, pardosită cu parchet de stejar;
S-a executat pictura murală în frescă;
S-a executat mobilierul cuprinzând tâmpla, stranele arhierești și domnești și stranele;
S-au executat instalațiile de lumină, apărare contra trăsnetului (casa
lui Faraday), sobe de teracotă;
Lucrările s-au executat în regie, în foarte bune condițiuni. […]
Pictura murală și a tâmplei s-a executat în fresce (murală) și în ulei
(tâmpla) în strictă conformitate cu iconografia Bisericii noastre creștin-ortodoxe și în perfecte condițiuni, atât ca execuție cât și ca ornamentație și colorit.
S-a cheltuit pentru aceste lucrări suma de 5 446 423 lei. […]
Cheltuielile au fost verificate de noi, act cu act și găsite în bună
rânduială, legal întocmite iar prețurile foarte avantajoase, ceea ce denotă o
deosebită grijă și o foarte chibzuită întrebuințare a banilor[…]”55.
Biserica „Cuvioasa Parascheva” a fost sfințită de către Grigorie
Leu, episcopul Hușilor, pe 12 septembrie 1943. Momentul festiv al
inaugurării a fost descris pe larg într-un articol publicat în Cronica
Hușilor56:
„Duminică 12 septembrie 1943 P.S. Episcop a sfințit măreața biserică
nouă „Cuvioasa Paraschiva” din Vaslui. Truda părintelui paroh și protoiereu
Ioan Ene n-a fost în zadar. A dat orașului un locaș impunător, o podoabă între
biserici din toate punctele de vedere.
Ibidem, f. 30.
„Cronica Hușilor, Foaie oficială a Eparhiei Hușilor”, Anul X, Nr. 11-12,
nov-dec, 1943, p. 34-35.
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Lucrarea care, a costat peste 6 milioane de lei, a fost ajutată și de Dl.
Mareșal Ion Antonescu.
P.S. Episcop a sosit la Vaslui de cu seară, fiind primit în fața bisericii
de căpeteniile orașului și județului în frunte cu Dl. General Rășcanu,
primarul capitalei, prefect Constantin Râșcanu, primar Constantin Capră.
Un sobor de preoți a oficiat în acea blândă înserare slujba de sfințire a
micii dar elegantei piețe din fața bisericii; apoi P.S. Grigorie a oficiat slujba
privegherii și a pregătirii sfintelor moaște.
A doua zi s-a adunat tot Vasluiul ca să asiste la deschiderea unei
biserici noi, eveniment care nu a mai avut loc în această localitate de multe
zeci de ani.
Evenimentul acesta a fost scos în evidența cuvenită de domnii General
Rășcanu și primar Constantin Capră. Părintele Ene a făcut darea de seamă
în cuvinte mișcătoare și a fost elogiat și de Dl. Secretar General al
Subsecretariatelor Cultelor Aurel Popa, care a luat parte la sfințire împreună
cu părintele Constantin Moisiu plecat din Vaslui, astăzi Director General al
Cultelor.
Cuvântul de încheiere din biserică l-a rostit P.S. Grigorie, a arătat ce
înseamnă Biserica pentru sufletul omului și ce însemnătate are pentru orașul
Vaslui acest nou locaș de închinare.
Un grăitor cuvânt de omagiu pentru munca preoțimii în frunte cu
ierarhul său a ținut Dl. General Ion Rășcanu, omul care cercetează și cântărește lucrul tuturor și spune lucrurilor pe numele lor adevărat.
Să fie încredințați toți înalții demnitari, care au cinstit solemnitatea
vasluiană, din 12 septembrie, cu prezența și cuvântul domniilor lor, că preoțimea va fi și de acum înainte la împlinirea datoriilor sale toate; când țara are
nevoie de multe, mult dă și preoțimea”.
Evoluția postbelică
Efectele dezastruoase ale celui de-Al Doilea Război Mondial au
lăsat urme și în trupul nou construitei biserici vasluiene. Într-un Tablou
cu lăcașuri bisericești din Eparhia Hușilor, Protoieria Județului Vaslui,
Circumscripția I, care au avut de suferit de pe urma războiului, întocmit
preotul protoiereu Paul Potorac, erau menționate 7 biserici. În dreptul
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Bisericii „Cuvioasa Parascheva” din Vaslui se preciza faptul că în
timpul războiului construcția a avut de suferit de pe urma
bombardamentelor, fiind deteriorate tencuielile. Valoarea reparațiilor
erau evaluate la suma de 5 000 000 lei57.
Fără să ni se dea detalii, documentele de mai târziu pomenesc
faptul că după evenimentele dramatice din 1944, bisericii i s-au făcut
sumare reparații de întreținere58. Cu toate acestea, urmele războiului
se mai văd și astăzi în tencuiala și pisania mușcate fără milă de plumbii
de oțel.
De-a lungul timpului biserica a trecut prin mai multe încercări,
fiind zdruncinată de cutremurele din 1977, 1986 și 1990. Stricăciunile
au fost înlăturate, refăcându-se zonele afectate.
Între anii 1995-2003 s-au executat lucrări ample de renovare a
bisericii. În această perioadă s-au făcut intervenții serioase la exterior,
biserica fiind „îmbrăcată” în praf de piatră, s-au făcut reparații la
acoperiș, au fost înlocuite ferestrele de lemn cu tâmplărie PVC și s-au
realizat icoanele în mozaic situate deasupra ușii de intrare cu ajutorul
specialiștilor de la Art Georgies din Iași. Sobele au fost înlăturate din
biserica și s-a optat pentru o soluție modernă de încălzire centrală cu
gaz metan. În spatele bisericii a fost construit un complex social care
cuprinde birouri, bibliotecă, sală de mese, bucătărie, cameră mortuară.
În spațiul din fața bisericii a fost realizată o estradă pe care se
desfășoară anumite slujbe care implică prezența unui mare număr de
enoriași.
În urma acestor lucrări, la 21 septembrie 2003, cu ocazia
împlinirii a 60 de ani de existență biserica a fost resfințită de episcopul
Ioachim al Hușilor. Cu acest prilej au fost aduse de la Iași, din Catedrala Mitropolitană, un rând de veșminte ale Cuvioasei Parascheva,
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f. 3.

A.N.V., Fond Episcopia Hușilor, dosar nr. 2/1946-1947, f. 294.
Arhiva Episcopiei Hușilor, Fond Episcopia Hușilor, dosar nr. 120/1967,
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care se păstrează într-o raclă de lemn sculptat. Este un odor cu valoare
sacramentală păstrat pentru închinare și venerare59.
Ultimele lucrări de restaurare s-au concretizat în cursul anului
2019 și au constat în curățarea picturii murale din interior și intervenții
asupra stratului pictural, acolo unde a fost nevoie. Tot acum a fost
pictată o icoană a Cuvioasei Parascheva în pronaos, deasupra ușii.
Întreaga lucrare a fost realizată de pictorul și restauratorul vasluian
Ilie Caliniuc.
Prezentarea bisericii
Biserica (Fig. 1, 2, 3, 4) de factură neobizantină, este construită
din cărămidă, pe temelie de beton armat și respectă planul triconc cu
trei abside semicirculare. Are lungimea de 19 m, lățimea de 13 m,
pridvor de 3 m și înălțimea de 27 m la baza crucii de pe turla principală. Acoperișul prezintă trei turle cu tamburi octogonali, având ca
sprijin baze rectangulare. Aceste elemente dau valoare arhitectonică și
imprimă dinamism și eleganță unui monument reprezentativ pentru
urbe. Două dintre turle sunt poziționate pe pronaos și una – de
dimensiuni superioare celorlalte două se află central, între abside.
Plastica arhitecturală exterioară este bogat reprezentată de
muluri în retragere aflate sub cornișă, un șir de ocnițe de mici
dimensiuni dar bine conturate precum și o friză mediană amplă,
formată din două muluri proeminente, ornate cu caneluri pe care se
evidențiază crucea patee înscrisă în pătrat (Fig. 5). Icoana monumentală a Sfintei Parascheva, realizată în tehnica mozaicului, străjuiește
intrarea. Patru icoane, ale Sf. Nicolae, Sf. Ioan Gură de Aur și a Sfinților
Arhangheli Mihail și Gavriil, realizate în aceeași tehnică, încadrează
imaginea cuvioasei.
Biserica are o împărțire clasică regăsită la nenumărate edificii
cultice românești: pridvor sau exonartex, pronaos, naos și altar.

Nicolae Ionescu, Melania Ionescu, 75 de ani de la punerea temeliei Bisericilor
„Sf. Paraschiva” și „Sf. Nicolae” din Vaslui, în „Acta Moldaviae Meridionalis”,
Vaslui, XXXII, 2011, p. 541.
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Pictura murală din interior, realizată în tehnica fresco, este
opera maestrului Constantin Nițulescu60 din București.
Pridvorul, deschis inițial, cu stâlpi circulari și arcade semicirculare în plin cintru este acum închis cu un glasvand din sticlă și fier
forjat. Tavanul este drept, cu icoane în medalion, Hristos Emanuel în
poziție centrală, flancat de Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul.
Accesul în pronaos se face pe o ușă masivă din lemn de stejar,
cu bogate ornamente. În dreapta și stânga se impun prin proporții
grandioase Sfinții Apostoli Petru și Pavel.
Deasupra ușii se află pisania (Fig. 6) cu un scurt dar consistent
istoric al bisericii:
„Cu vrerea Domnului, întemeliatu-s-a acest sfânt locaș de închinare
cu hramul „Cuvioasa Paraschiva”, din orașul Vaslui, în anul mântuirii de la
Hristos 1937, luna august, 22, sub arhipăstoria P.S. Nifon Criveanu, și s-a
sfințit la 12 septembrie 1943, în zilele de glorioasă biruință a armatelor
române în Războiul Sfânt sub domnia M.S. Regelui Mihai I al României, cu
ajutorul conducătorului Statului Mareșalul Ion Antonescu, al Generalului
de Corp de Armată Ioan Rășcanu, Președintele comitetului de construcție și
al dreptcredincioșilor vasluieni, Episcop al Hușilor fiind P.S. Grigorie Leu,
Pictorul Constantin Nițulescu are o bogată activitate, cu nenumărate
biserici pictate: între 1934-1936 a pictat Biserica „Sfântul Nicolae” din satul Baciu,
județul Brașov; în 1944 a pictat icoanele catapetesmei de la Biserica „Sfânta
Treime” din Petroșani, pentru ca, mai târziu, între 1965-1966, împreună cu fiul
său Vasile Nițulescu să execute întreaga pictură murală; în 1949, împreună cu
Ioan Dogărăscu a repictat biserica din Parohia Nefliu – Măgurele; în 1957 a pictat
Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din satul Mărcuș, județul Covasna; în
1958 a pictat Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Săliștea, județul Alba; în
1959 a pictat Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din satul Mihai Viteazu, județul
Mureș; între 1960-1967 a împodobit în tehnica fresco peste 4000 m.p. în Catedrala
Ortodoxă din Ghelari, jud. Hunedoara; între 1969-1970 a pictat Biserica „Sf.
Arhangheli Mihail și Gavriil” din Bobâlna, județul Hunedoara, împreună cu
Vasile Nițulescu, Ioan Badea și Cristian Nițulescu, vezi Florin Dobrei, „Biserica
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Bobâlna (jud. Hunedoara)”, în „Sargetia, Acta
Musei Devensis”, p. 249-262;
60
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prefect al județului General Râșcanu, Primar al orașului prof. Constantin
Capră, Paroh și vicepreședinte al comitetului de construcție Pr. Protoiereu
Econom Ioan Ghe. Ene, Secretar – casier Constantin Neștian, Ing. Ioan
Iulian, pictor Constantin Nițulescu, sculptor Pavel Cheleș, instalator Constantin Budeanu.
Lăuda-vom pre Domnul în veac!
12 septembrie 1943”
Pisania este gravată pe o placă de marmură, fiind deteriorată
de gloanțele rusești din timpul ocupației sovietice a orașului. Conform
mărturiei făcute de preotul Nicolae Bădărău, pisania, scoasă de la locul
ei inițial, a fost depozitată în cafasul bisericii. A fost restaurată și pusă
la intrare, de către actualii parohi, în anul 2003, odată cu renovarea
bisericii.
Pronaosul, este îngust, și se află despărțit de naos prin doi stâlpi
octogonali neregulați cu baze pătrate și doi stâlpi adosați pe care se
sprijină cafasul. Stâlpii din mijloc se prelungesc până la boltă, uninduse într-o acoladă, cu un spațiu pictat pe care este reprezentată scena
Întâlnirii lui Hristos cu samarineanca (Fig. 7). Între stâlpii din mijloc și
cei laterali sunt realizate arcade în plin cintru.
În partea dreaptă a pronaosului, pe peretele de vest se află
portretul episcopului Grigorie Leu (Fig. 8) cu semnătura pictorului, C.
Nițulescu și anul 1943. Este singura pictură care a fost restaurată în
anul 2003 de vasluianul Constantin Aghion. În stânga se află scara de
acces spre cafas, realizată în beton, având o formă elicoidală cu mână
curentă din fier forjat, imitând scările de lemn înguste de la vechile
biserici. Tavanul pronaosului, este mai puțin prelucrat plastic, are un
fond bleu cu steluțe. Deasupra ușii de intrare se află acum pictată o
icoană a Cuvioasei Parascheva, într-o reprezentare mai puțin
cunoscută, având coroană pe cap (Fig. 9). Imaginea a fost realizată în
2019 de pictorul Ilie Caliniuc din Vaslui. Spațiul folosit pentru
realizarea acestei icoane era liber. Conform mărturiilor date de
credincioșii mai vârstnici, aici ar fi fost pictat mareșalul Ion Antonescu
împreună cu soția sa Maria. În perioada regimului comunist imaginea
celui care a fost considerat ctitor a fost ștearsă.
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Pronaosul primește lumina prin două ferestre dreptunghiulare,
înguste, situate pe dreapta și pe stânga. Deși permit o iluminare care,
la prima vedere, pare lipsită de generozitate, cu toate acestea se
creează lumini și umbre tainice, specifice interiorului sacru al bisericii.
La intrare în naos, pe boltă, iese în evidență reprezentarea
Sfintei Treimi sub forma celor trei îngeri care s-au arătat lui Avraam la
stejarul de la Mamvri (Fig. 10). Imaginea, redată într-un medalion este
susținută de îngeri poziționați pe nori. În partea dreaptă, tot pe boltă,
se află redată scena Binecuvântarea pruncilor iar în stânga, Predica de
pe munte. Pe pereți avem – în mărime naturală – pe Cuvioasa
Parascheva și Sfânta Filofteia, despărțite de o fereastră, iar deasupra o
friză cu trei medalioane în care apar redate chipurile Cuviosului
Stelian, Sfintei Mucenice Marina și a Sfintei Mucenice Irina. În stânga,
găsim Sfintele Mucenice Filofteia și Varvara, cu fereastra la mijloc, iar
mai sus friza cu medalioane cu Sfântul Cuvios Stelian, și Sfintele
Mucenice Marina și Irina.
Chipul lui Hristos Pantocrator (Fig. 11) se află într-un medalion
de mari dimensiuni poziționat în conca centrală dintre abside. În jurul
medalionului, cu mâinile ridicate la rugăciune găsim pe Maica Domnului, Sf. Ioan Botezătorul, Îngeri și Serafimi. Greutatea cupolei centrale se descarcă pe patru stâlpi adosați, proeminenți. Pe pandantivi
sunt reprezentați cei patru evangheliști, Matei Marcu, Luca și Ioan cu
simbolurile lor specifice.
În calota din absida dreaptă este redată Nașterea Domnului
(Fig. 12), la baza căreia se află o friză cu medalioane: Sfinții Mucenici
Procopie, Serghie, Mercurie, Nestor și Teodor Stratilat. În partea de jos
a peretelui găsim scena Dreptului Judecător cu Hristos pe tron
înconjurat de Sf. Ioan Botezătorul și Fecioara Maria apoi Sfinții
Mucenici Gheorghe, Mina și Haralambie.
Învierea Domnului (Fig. 13) este pictată în calota din absida
stângă. Friza cu medalioane ne prezintă pe Sfinții Mucenici Adrian,
Artemie, Iustin, Cornelie și Eustatie. În mărime naturală se află redați
Sfinții Împărați Constantin și Elena, având semnul crucii între ei,
Sfinții Mucenici Dimitrie, Teodor Tiron și Pantelimon.
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Altarul este despărțit de naos prin catapeteasmă (Fig.14).
Aceasta a fost realizată în lemn de stejar de sculptorul Pavel V. Cheleș,
maestru sculptor la Liceul Industrial din Iaşi și diplomat al Şcoalei
Superioare de Arte şi Meserii61. Icoanele de pe catapeteasmă, pictate
de același artist plastic care a executat și pictura murală, sunt de
dimensiuni reduse și sunt dispuse pe patru registre: icoanele
împărătești, ale praznicelor, ale apostolilor și proorocilor.
Spațiul restrâns de desfășurare a întregului ansamblu nu a
permis realizatorului o bogată exprimare artistică. Ornamentică abordată este simplă, icoanele fiind încadrate în chenare crestate amintind
de arta populară cu linii frânte, zigzaguri, romburi. Volutele ample ale
unui ornament vegetal stilizat creat cu multă măiestrie și care se
regăsește pe ușile împărătești dau valoare artistică unei lucrări care
transcende imanentul. Pentru partea de jos a catapetesmei s-a renunțat
la registrul icoanelor cu subiecte veterotestamentare pentru a pune în
lumină arta decorativă și energia creatoare a sculptorului.
Pe bolta altarului este reprezentată Maica Domnului pe tron cu
Iisus copil în brațe, însoțită de îngeri (Fig. 15). La baza bolții se găsește
friza cu medalioane ale sfinților ierarhi: Gherman, Calinic de la
Cernica, Andrei Criteanul, Nicolae și diaconilor Filip și Laurențiu. În
mărime naturală sunt pictați sfinții Vasile cel Mare, Grigorie Dialogul,
Ioan Gură de Aur, Spiridon, Modest, Ștefan. În partea de miazănoapte, deasupra proscomidiarului este redată scena Jertfei lui
Avraam iar mai jos, în nișa de pregătire a elementelor liturgice, este
reprezentat Hristos în potir.
Întrucât pisania de la intrare fusese deteriorată și scoasă, textul
deranjând sensibilitatea autorităților din perioada comunistă, preotul
Ioan Ene a pus o nouă pisanie (Fig. 16) într-un loc mai ferit, în altar,
lângă proscomidie. Textul, foarte scurt și concis, amintește numai
momentul construirii bisericii și pe preotul care a trudit la ctitorirea ei:
Pavel Cheleș a realizat catapeteasma Bisericii „Sfântul Nicolae” din
Copou-Iași; în 1944 a făcut o nouă catapeteasmă pentru Catedrala Episcopală din
Huși, vezi Costin Clit, Biserica Catedrală din orașul Huși și cutremurul din 9/10
noiembrie 1940, în „Acta Moldaviae Meridionalis”, Vaslui, XXXVI, 2015, p. 165.
61
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Ad memoriam,
Acest sfânt locaș, cu hramul „Cuvioasa Parascheva” din orașul
Vaslui, s-a întemeliat la 22 august 1937 și s-a sfințit la 12 septembrie 1943
sub păstorirea și prin strădania Pr. Econom Ioan Gh. Ene, paroh și protoiereu
al județului Vaslui.
Așezatu-s-a aici, această placă, azi 22 august 1968, de Preotul Econ.
Ioan Gh. Ene, parohul bisericii.
Preoți slujitori
Preotul Ioan Gh. Ene s-a născut la 20 decembrie 1902, în satul
Chetrești, județul Vaslui. Studiile teologice le-a urmat la Facultatea de
Teologie de la Cernăuți, pe care le-a absolvit în 1929, având ca temă de
licență „Taina pocăinței. Preotul în scaunul mărturisirii” 62.
A fost hirotonit preot la 1 februarie 1924 pentru Parohia Ră63
duiești . După 10 ani de activitate, a fost transferat la nou înființata
Parohie „Cuvioasa Parascheva” din Vaslui începând cu data de 1 iulie
193464. Printr-o activitate perseverentă, în condiții sociale dramatice,
marcate de război, cutremur și crize economice, a reușit să ducă la bun
sfârșit proiectul amplu și costisitor de construire a bisericii. A fost
membru în Consistoriul Eparhial Huși între 1932-1934. De la 1
noiembrie 1936 și până la 1 noiembrie 1944 a fost implicat și în
administrația bisericească, ocupând funcția de protoiereu65. Preocupat
de latura social-filantropică a activat ca vicepreședinte al Societății
Ortodoxe a Femeilor din Vaslui și a predat disciplina religie la Liceul
Ortodox de Fete din Vaslui. De asemenea, sprijinind activitatea
caritabilă, a înființat și a condus în calitate de președinte cantina
școlară „Iubirea aproapelui” în perioada 1935-194466, donând personal
A.N.V., Fond Episcopia Hușilor, dosar nr. 3/1946, f. 18.
Arhiva Protoieriei Vaslui, Registru de evidență, p. 34.
64 Arhiva Episcopiei Hușilor, Fond Episcopia Hușilor, dosar nr. 238/1938,
62
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f. 4.
A.N.V., Fond Episcopia Hușilor, dosar nr. 1/1947-1948, f. 3.
Arhiva Episcopiei Hușilor, Fond Episcopia Hușilor, dosar nr. 242/19441948, f. 11.
65
66

349

sau colectând fonduri67. Pe 10 ianuarie 1946 preotul Anton Popescu,
consilier referent al Episcopiei Hușilor elogia activitatea pastorală a
parohului de la „Cuvioasa Parascheva” din Vaslui și-i propunea
episcopului Grigorie să-i acorde rangul de protoiereu onorific, cu
dreptul de a purta brâu roșu și culion roșu68. Rezoluția episcopului
aprecia zelul cu care a lucrat preotul Ene ca protoiereu și râvna depusă
ca paroh. Încredințat că v-a rămâne totdeauna același convins și harnic
lucrător în căile preoției adevărate, ierarhul hușean îi acorda rangul
meritat69.
Preotul Ioan Ene și-a încetat activitatea pastorală la 1 septembrie 1970 prin ieșirea la pensie70.
Preotul Ioan Rotaru, era născut la Vaslui pe 21 august 1919. După
absolvirea Facultății de Teologie din București a fost hirotonit preot
pentru Parohia Rediu-Vaslui la 1 iulie 1946. La Parohia „Cuvioasa
Parascheva” a fost transferat pe 1 februarie 197171. Aici a slujit până în
2001 când a ieșit la pensie, evidențiindu-se printr-o activitate pastorală
susținută. Pe 11 iunie 2008 Primăria Vaslui i-a acordat titlul de cetățean
de onoare al urbei. A trecut la cele veșnice pe 7 decembrie 2011.
Preotul Nicolae Bădărău este născut pe 17 februarie 1959 în satul
Oșești, județul Vaslui. A urmat cursurile școlii primare și gimnaziale în
satul natal. Între 1976-1981 a fost elev al Seminarului Teologic Neamț.
După satisfacerea stagiului militar între anii 1981-1982, a urmat cursurile
Facultății de Teologie București în perioada 1982-1986. A fost hirotonit
preot de episcopul Eftimie al Romanului și Hușilor pentru Parohia
Muntenii de Sus începându-și activitatea la 10 decembrie 1986. La
biserica din Vaslui venit din 14 octombrie 1995.
Preotul Ionel Darie s-a născut pe 20 martie 1970 în satul
Lipovăț, județul Vaslui. După cursurile primare și gimnaziale din satul
natal a urmat – între 1984-1988 – cursurile Liceului Silvic din
Ibidem, dosar nr. 242/1939, f. 36.
Ibidem, dosar nr. 242/1944-1948, f. 45.
69 Ibidem, f. 45 v.
70 Arhiva Protoieriei Vaslui, Registru de evidență, p. 5.
71 Ibidem, p. 58.
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Câmpulung Moldovenesc. Timp de doi ani a fost elev al Seminarului
Teologic Neamț iar din 1990 până în 1994 a fost student al Facultății de
Teologie din Iași.
După terminarea studiilor a fost profesor la Seminarul Teologic
Dorohoi și Seminarul Teologic Huși. Pe 15 decembrie 1996 a fost
hirotonit diacon de către episcopul Ioachim al Hușilor pe seama
catedralei episcopale iar din 25 februarie 2001 a primit darul preoției
cu misiunea de a sluji în Parohia „Cuvioasa Parascheva” din Vaslui.
Activitatea administrativă a parohilor actuali a dat roade, determinând o primenire generală a lăcașului în care slujesc. De asemenea, preoții actuali se implică în activitatea socială, organizează
pelerinaje la mănăstirile din țară și la locurile sfinte, menținând
aprinsă flacăra credinței și a dragostei de neam și țară.
În ultimii ani, pe 1 iunie, se organizează, în colaborare cu Liga
Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, manifestări
dedicate mareșalului Ion Antonescu.
Toate aceste acțiuni dublate și de o activitate pastorală și
misionară susținută a preoților care slujesc aici, fac din Biserica
„Cuvioasa Parascheva” din Vaslui un centru important și atractiv atât
din punct de vedere arhitectural cât și spiritual și cultural.
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ANEXE
Listă de inventariere72
de obiecte de metale prețioase la data de 20 decembrie 1965:
Capitolul A: Aur
Nu avem obiecte de aur.
Capitolul B: Argint
1. Evanghelie – hârtie velină, îmbrăcat în carton, catifea grena și
argint marcat, anul 1941 – 4000 g. – donată de Adela Hanganu,
1943.
2. Linguriță – de argint marcat – 25 g. – donată de enoriași, 1943.
3. Sf. Chivot – din metal argintat, formă dreptunghiulară cu șapte
turnulețe, 2250 g. – donat de enoriași, 1943.
4. Sfeșnic – cu trei lumini, argint de China – 1200 g. – donat de
enoriași, 1943.
5. Sfeșnic – cu trei lumini, argint de China – 1000 g. – donat de
enoriași, 1943.
6. Sfeșnic – cu o lumină, argint de China – 350 g. – donat de
credincioși, 1943.
7. Sfeșnic – cu o lumină, argint de China – 350 g. – donat de
credincioși, 1943.
8. Icoana Maicii Domnului – din metal argintat, cu sticlă, 0,20X025
m – 1250 g. – donată de credincioși, 1943.
9. Tiplotă – din metal argintat, pentru căldură – 30 g. – donat de
Profira Perju, 1943;
10. Icoană „Sfânta Parascheva” strană – din metal argintat, 0,90/0,60
– donată de Emilia Popovici, 1943.
11. Icoana Maicii Domnului – din metal argintat, 0,25X0,30 – 1650
g. – donată de enoriași, 1943;
12. Icoana Sfânta Parascheva – din metal argintat, 0,40X0,56 – 1750
g. – donată de enoriași, 1943.
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13. Cutia pentru sfinte – din metal argintat, formă rotundă – 50 g. –
donată de enoriași, 1943.
Capitolul C: Platină
Nu avem obiecte de platină.
Paroh,
Pr. Ioan Ene

Membrii comisiei de inventariere:
Gheorghe Chelaru
Constantin Chișcă

ABSTRACT
The construction of the “Pious Parascheva” Church from Vaslui, started on
August 22, 1937, and ended with the sanctification of the Church on September 12, 1943.
The necessary funds for the construction and for the cultic activity were donated by the
parishioners in Vaslui. Along with the people of Vaslui, two great military personalities
of the time were registered in the diptych of the founders, for their generosity of care and
the necessary duty: Marshal Ion Antonescu and General Ion Rășcanu.
Built in times of hardship, the church still bears the marks of the time and of the
tense events. Although the church was renovated, the traces of the war can still be seen
today in the plaster and the marble inscription bit mercilessly by the war steel leads.
The church, built in neo-Byzantine style, is made of bricks, reinforced concrete
foundation and it respects the triconch plan with three semicircular apses. The
architectural plan impresses through the middle frieze formed by two cast projections,
decorated with grooves and particular cross (patee) engraved in the outside walls. The
monumental icon of Saint Parascheva, made in the mosaic technique, is at the entrance
of the church. Mural painting from inside, executed in technical fresco, is the work of
master Constantin Nițulescu from Bucharest.
The first parish priest, Ioan Ene, struggled alongside with the construction
committee, to give to the posterity an imposing place of worship where the religious life
to be lived intensely.
Keywords: parish, community, church, bishopric, priest, religious painting,
renovation.
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Fig. 1, Biserica „Cuvioasa Parascheva”, imagine de la sfințire, 1943
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Fig. 2, Biserica
Cuvioasa
Parascheva, 1965

Fig. 3, Imagine de ansamblu asupra
bisericii „Cuvioasa Parascheva”, 1982

Fig. 4, Biserica „Cuvioasa Parascheva”,
2019
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Fig. 5, Elemente decorative exterioare

Fig. 6, Pisania

Fig. 7, Scena întâlnirii lui
Hristos cu samarineanca

Fig. 8, Episcopul Grigore Leu

Fig. 9, Icoana Cuv. Parascheva, 2019
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Fig. 10, Reprezentarea Sfintei Treimi cu scenele
Binecuvântarea pruncilor și Predica de pe munte pe bolta naosului

Fig. 11, Iisus Hristos Pantocrator

Fig. 12, Scena Nașterii lui Hristos
de pe bolta absidei din dreapta
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Fig. 13 Scena Învierii lui Hristos
de pe bolta absidei din strângă

Fig. 15, Maica Domnului pe tron
de pe bolta altarului

Fig. 14 Catapeteasma

Fig. 16, Pisania de la proscomidiar
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Fig. 17, Imagine de la sfințirea bisericii cu Gen. Ion Rășcanu
și Ing. Ioan D. Iulian, 12 septembrie 1943

Fig. 18, Document cu semnăturile participanților la slujba de sfințire,
12 septembrie 1943

Din activitatea de protecție a monumentelor
istorice din județul Buzău la începutul
anilor 1970
Viorel GHEORGHE*
La începutul anilor 1970, autoritățile județene buzoiene au
încercat să identifice și să întocmească lista monumentele istorice de
pe raza județului.
O primă măsură luată de autoritățile locale competente a fost
actualizarea listei monumentelor istorice de pe raza județului.
Reorganizarea administrativă din anul 1968 a impus acest lucru. Noul
județ Buzău a pierdut orașul Mizil și câteva comune din această zonă,
dar a preluat o parte din vechiul județ Râmnicu-Sărat.

Fig 1, Catedrala Episcopiei în perioada interbelică
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În municipiul Buzău au fost identificate o serie de monumente
istorice sau de arhitectură, printre care amintim: Episcopia Buzăului,
cu tot complexul de clădiri, Bisericile Broșteni, Banu, Gârlași, Neguțători, Casa Mănăilă, restaurantul ținut de I.L.Caragiale în Piața Gării,
monumentul realizat de Corneliu Medrea în amintirea răscoalei din
1907, monumentul funerar N. Seceleanu realizat de Fr. Storck, casa V.
Maximilian, unde a locuit tenorul Nicolae Leonard, casa pictorului Ion
Andreescu, dar și o cruce de piatră aflată în zona sudică a orașului care
a fost ridicată în vremea lui Matei Basarab1.

Fig. 2, Biserica Sfinții Îngeri din Buzău, înainte de Primul Război Mondial

La Râmnicu-Sărat, pe lista monumentelor istorice se găseau
Biserica Sfântul Dumitru Bagdat, Biserica Sfinții Voievozi, fosta mănăstire brâncovenească și statuia lui Alexandru Vlahuță realizată de
Oscar Spathe2.
* Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret”, Buzău – România
1 Direcția Județeană Buzău a Arhivelor Naționale, Fond Consiliul Popular al
județului Buzău, dosar 151/1972, f.26
2 Ibidem, f. 27
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După cum se poate observa, lista era destul de scurtă, fără o
serie de clădiri reprezentative pentru cele două orașe, precum Palatul
Comunal și Palatul de Justiție din Buzău sau Palatul Administrativ din
Râmnicu-Sărat. Lipsesc și clădirile unor unități școlare cu tradiții, dar
și alte clădiri, importante din punct de vedere arhitectonic sau istoric.
Nu există niciun fel de preocupare de conservare și protejare a vechilor
centre urbane.
Situația se prezinta similar și în cazul localităților rurale. Cele
mai multe obiective prezente pe această listă sunt bisericile,
rezervațiile arheologice, vechile cruci de piatră, printre care Crucea
Manafului, mănăstirile Berca, Ciolanu, Bradu și Barbu. Casa memorială Vasile Voiculescu de la Pârscov, statuia dorobanțului de la
Bozioru și statuia eroului Neacșu de la Cislău, realizată de Fr. Storck
erau cele mai recente obiective de pe acea listă. Noile descoperiri
arheologice au fost și ele cuprinse în versiunile actualizate ale listei
monumentelor istorice3.

Fig. 3, Crucea Manafului

3

Ibidem, f. 28-33
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În 1972, Consiliul Popular al Județului Buzău a luat decizia
restaurării Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului din Râmnicu Sărat
și introducerea acesteia în circuitul turistic. Până la 10 octombrie 1972
trebuia ca Judecătoria Râmnicu-Sărat să se mute în locul muzeului și
acesta în locul Judecătoriei, pentru a începe lucrările de cercetare
arheologică, preliminare celor de restaurare4.

Fig. 4, Palatul Arhiepicopiei astăzi

Fig. 5, Biserica Adormirea Maicii Domnului, Râmnicu-Sărat

4

Ibidem, f.25
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În paralel, Episcopia Buzăului prin serviciul tehnic a încercat să
găsească soluții pentru eliminarea igrasiei care măcina zidurile
Bisericii Adormirea Maicii Domnului. Propunerile prezentate de către
Serviciul Tehnic din cadrul Episcopiei au fost considerate nepotrivite
de către specialiștii de la Direcția Monumentelor Istorice și de Artă din
cadrul Consiliului Culturii și Educației Socialiste. De aceea s-a recurs
la sprijinul Direcției Monumentelor Istorice și de Artă din cadrul
Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Grupa de avizare a fost
condusă de arhitecta Eugenia Greceanu. Specialiștii DMIA au stabilit
că cea mai mare parte a igrasiei, care urca până la 2,5 metri înălțime se
datora, în mare parte, existenței în jurul bisericii a unei curți pavate
dar lipsită de canalizare, unde se spălau zilnic un număr mare de
camioane. Panta pavajului era îndreptată către biserică și de aceea apa
rezultată în urma spălării camioanelor, dar și cea meteorică se scurgea
către fundațiile bisericii. Fenomenul a fost amplificat de existența unui
soclu executat cu mortar de ciment la exterior și de stranele lipite de
zid5.
Specialiștii de la DMIA considerau că lucrările de intervenție
trebuiau să se desfășoare în două faze. În prima etapă trebuia să se
interzică imediat spălarea autovehiculelor în curtea fostei mănăstiri,
desfacerea pavajului, inclusiv a unor eventuale fundații, sistematizarea verticală a terenului pentru îndepărtarea apei meteorice prin
construirea de rigole sau chiar a unui sistem de canalizare, construirea
obligatorie a unei zone inierbate în jurul bisericii, cu o lățime minimă
calculată de la abside de 3 metri și cu o pantă de 2% de la biserică spre
curte, refacerea pavajului pentru circulația auto sau amenajarea de alei
pietonale și inierbarea terenului rămas liber.
În dreptul gurilor de deversare a burlanelor se impunea
construirea unor rigole sau casiuri de piatră, pentru îndepărtarea
eficientă a apelor meteorice. În interiorul bisericii se impunea spargerea postamentului de beton care înconjura biserica sub strană și înlocuirea acestuia cu o podină de lemn pe picioare. Diferența de nivel

5

Ibidem, f. 34
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între pardoseala bisericii și zona spartă se putea acoperi cu dale de
piatră așezate direct pe pământ, fără rostuire sau pe un pat de mortar
de var fără ciment. Dulapurile și stranele trebuiau îndepărtate cu 10
centimetri de zid. La exterior se recomnda ca în primăvara anului 1973
să se desfacă până la cărămidă tencuiala exterioară, de la bază până la
brâul median, pentru ca zidăria să se usuce. În toamnă se putea reface
zidăria doar cu mortar de var gras fără niciun fel de adaos de ciment.
Dacă după aceste intervenții igrasia nu dispărea în doi ani de
zile se trecea la faza a doua, care consta în lucrări de drenare în jurul
bisericii6.
Construirea barajului de aroncamente și a hidrocentralei de la
Siriu a ridicat o altă problemă autorităților. Lacul de acumulare care se
apărea în urma acestei construcții a impus refacerea traseului
drumului național Buzău-Brașov, mutarea unor așezări dar și a
cimitirului eroilor de la Siriu. În 1975, Consiliul Popular Județean
Buzău a decis organizarea unui concurs intern de arhitectură, care să
prezinte soluții referitoare la strămutarea cimitirului eroilor de la Siriu.
Cel care câștiga acest concurs urma să realizeze proiectul de execuție.
Pentru ca acest concurs să se desfășoare în mod optim, arhitectul Ion
Ciorcilă, șeful secției de arhitectură și sistematizare a propus factorilor
de decizie să aprobe o deplasare a colectivului de arhitecți, pentru a
studia la fața locului posibilele soluții.
Pentru că se dorea ca acest obiectiv să fie gata până în 1977, arhitectul Ciorcilă a propus ca deplasare să fie realizată până în februarie
1976. Acest lucru s-a întâmplat și deja la 6 februarie 1976 a fost
prezentată tema de proiectare7.
În urma acestei deplasări s-a decis ca noul amplasament să fie
în proximitatea drumului național, pentru a putea fi vizitat de turiști,
să fie în afara sferei cuvei lacului și a perimetrului de influiență
dăunătoare a acestuia, să permită o bună vizibilitate din toate direcțiile
și să fie amplasat pe un teren din zona în care au fost desfășurate lupte
în anul 1916.
6
7

Ibidem , f.35
Ibidem, dosar 226/1976, f.42
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În urma cercetărilor efectuate pe teren de către arhitectul
Ciorcilă și inginerul de drumuri Rațiu a fost identificată o zonă în
apropirea viaductului Giurca, care corespundea din toate punctele de
vedere. În afară de aceasta, terenul era liber și clasificat drept pășune
alpină. De aici se vedea bine Valea Buzăului spre baraj, dar și spre
coada lacului, către Siriu-Băi.

Fig. 6. Barajul de la Siriu

Fig. 7. Imagine Google Maps cu lacul de acumulare de la Siriu

Arhitectul Ciorcilă a propus refacerea acestui ansamblu
memorial, pe o axă majoră de compoziție. Acesta trebuia să cuprindă

366

o platformă pentru adunări populare, în pantă ușoară, cu vedere spre
vale. În spate se găsea pădurea, iar această axă majoră urma să ofere o
perspectivă monumentală. Acest ansamblu urma să fie supraînălțat,
pentru a exprima un sentiment patriotic. Se dorea ca astfel, ansamblul
să fie vizibil de la distanță și amplasat pe axul principal al compoziției,
să poată fi privit din toate direcțiile. Construirea unei săli de circa 200
metri pătrați, în care să fie prezentate documente legate de Primul
Război Mondial era considerată necesară. Pe lângă această sală se mai
putea construi un vestibul, o garderobă, grupuri sanitare, fie la același
nivel, fie la subsolul ei. Alături de acestea, urmau să fie aduse
elementele existente și anume statuia soldatului român cu cele două
osuare, pe axa principală a ansamblului monumental.
Arhitectul Ciorcilă considera că aici se putea muta și cimitirul
satului, ceea ce impunea construirea unei capele. Se impunea o soluție
arhitectonică care să delimiteze cele două spații, doar partea de
monument comemorativ fiind pusă în valoare din toate punctele de
vedere8.
Acest concurs intern a fost organizat iar câștigătorul a fost
arhitectul Ioan V. Goia9. Acesta a proiectat construirea unui mausoleu
Ibidem, f.44
Ioan Vlad Goia s-a născut în 1943 la Cetatea Albă. A absolvit în 1969
Institutul de Arhitectură ”Ion Mincu”. Între 1970-1978 a lucrat la Centrul apoi
Institutul de Proiectare din Buzău, iar printre realizările sale se numără
Complexul comercial ”Istrița” cu blocul turn aferent, intrarea în Parcul ”Crâng”,
Cinematograful ”Dacia”, Complexul industrial de creștere și îngrășare porcinelor
de la Verguleasa, laboratoarele de la Direcția Agricolă, sediul administrativ
IOFPCA, casa de oaspeți din Parcul Crâng, Bazele de producție și întreținere
utilaje de la IELIF, DAIB și OIFPCA, numeroase locuințe colective de stat,
decorațiile interioare și mobilierul de la sala de ședințe a Consiliului Popular
Județean, sistematizarea Pieții Gării, motel pe marginea lacului Luciu și multe
altele. De asemeni a coordonat lucrările de restaurare a Palatului Comunal de la
mijlocul anilor 1970. A fost șef colectiv de proiectare și arhitect-șef al
municipiului Buzău. În activitatea sa există și alte elemente deosebite. A fost șef
proiect arhitectură la corpurile C4,C5, C6 de la actualul Palat al Parlamentului,
iar după 1990 la corpurile D și E. Detalii despre cariera arhitectului Goia, din
păcate, trecut în neființă în vara anului 2019, vezi la Sidonia Teodorescu, Raluca
8
9
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și a unui monument comemorativ al soldaților români căzuți în luptele
din toamna anului 1916 pentru apărarea Văii Buzăului. Din păcate
acest proiect, care trebuia finanțat de constructorii barajului și de
Ministerul Apărării Naționale nu s-a realizat. Tergiversările, lipsa de
interes și apoi lipsa banilor au fost obstacole insurmontabile. Poate
astăzi acest proiect v-a fi descoperit și realizat. Depinde doar de cei
care conduc instituțiile acestui județ.10

ABSTRACT
In the early 1970s, the list of historical monuments in Buzau County was
updated. On this list were churches, old houses, memorials, border crosses. Buildings
built after 1870, some of high architectural value, were not included. Among the
restoration projects carried out during this period were the monastery of the Assumption
of Our Lady of Râmnicu-Sărat and the relocation of the cemetery of the heroes of Siriu.
Keywords: Restore, Protection, Monuments, Projects, Plan

Nicolae, Gabriel Petrescu, Andrei Bîrsan, Vasile Țelea, Dicționar al arhitecturii
românești moderne (sec.XIX, XX, XXI) Arhitecți. Literele D-H. Uniunea Arhitecților
din România, București, 2014, p.130-131
10 Reamenajarea cimitirului eroilor realizată în 1987, a reușit să compromită planul inițial aprobat de autoritățile județene cu 10 ani mai devreme.
Împădurirea, făcută fără noimă și mutarea statuii soldatului necunoscut de pe
axa majoră a ansamblului memorial, către marginea acestuia, oferă o imagine
dezolantă acestui cimitir. Realizarea scărilor, a aleilor și a osuarului din materiale
de calitate inferioară sunt nedemne de un asemenea ansamblu. Statuia nu a fost
deloc amplasată cu fața către Transilvania. La o privire atentă pe hartă se poate
observa că soldatul necunoscut se uită de fapt spre București. Pe de altă parte, în
nici-un caz nu este creația marelui sculptor F. Storck. Stilul în care este realizat,
pare a aparține unui alt mare artist plastic și anume Spiridon Georgescu. Detalii
despre reamenajarea din 1987, vezi la Gheorghe Petcu, Monumentul „Ostașului
Erou” de la Siriu, reamenajare pe noul amplasament, în „Buzăul Eroic”, anul 1, nr.1,
p.13-15

Sculpturile din metal
de pe faleza Dunării de la Galaţi
Marius MITROF*
În decursul veacului al XIX-lea, arta românească, aflată în plin
proces de modernizare deschide larg porţile sculpturii sub forma ei
figurativă, de inspiraţie europeană. Conservatoare dar, în acelaşi timp,
novatoare, sculptura devine emblematică pentru modernitatea
veacului al XIX-lea din câmpul artei de la noi, poate mai mult decât a
fost pictura, a cărei tradiţie, fie şi diferită, preexista1.
Evenimentele generatoare de fapte evocatoare ale modernizării
României au constituit surse de inspiraţie pentru artiştii plastici străini
şi români care, răspunzând comanditarilor, au modelat şi transpus în
materialul definitiv lucrări sculpturale ample a căror finalitate s-a găsit
atât în exterior, în forul public, cât şi în interior, în instituţii sau
locuinţe2.
Dacă până în veacul al XIX-lea oraşele româneşti au fost lipsite
de monumente de for public, sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
celui următor reprezintă o adevărată competiţie între localităţi pentru
a deţine şi dota forul public cu simboluri ale unor evenimente cruciale
sau cu imaginea unor personalităţi ale căror fapte au contribuit la
binele societăţii.3 Astfel, prezenţa vremelnică ori definitivă a unor
artişti plastici veniţi din ţări cu tradiţie în echiparea forului public cu
diverse simboluri a contribuit la crearea şcolii româneşti de arte

* Direcția Județeană de Cultură, Galați – România.
1 Adriana Oprea, Sculptura românească după Constantin Brâncuşi, în „Arta”,
nr. 8-9/2013, Uniunea Artiştilor Plastici din România, Bucureşti, 2013, p. 11.
2 Virgiliu Z. Teodorescu, O moştenire pentru viitorime. Monumentul de for
public, în „Materiale de Istorie şi Muzeografie”, XXIV, Bucureşti, 2010, p. 118.
3 Ibidem
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plastice unde aveau să se formeze viitorii sculptori cu realizări care leau evidenţiat gradul de creativitate4.
Anii care au urmat celei de a doua conflagraţii mondiale au
însemnat transformări profunde
pentru întreg spectrul social românesc, cultura fiind reconsiderată radical din punctul de vedere al ideologiei comuniste şi a practicii proletcultiste de sorginte sovietică. Toată arta „burgheză”, a fost reconsiderată şi pusă la index, în unele cazuri cu consimţământul activ
exprimat al celor care s-au afirmat în domeniul artelor plastice în
perioada interbelică5.
Pentru România a trebuit să mai treacă câteva decenii pentru ca
arta românească să-şi dezvăluie complexitatea atât ca extindere a
sferelor de manifestare cât şi ca proporţii de angajare a factorului
uman creativ, ca diversitate a stilurilor şi procedeelor de lucru. Astfel,
evenimentele internaţionale de la sfârşitul anilor 1960 şi începutul
anului 1970, au creat, prin politica adoptată a regimului de la Bucureşti, cadrul permisiv pentru întreaga cultură românească. În contextul
“primăverii ceauşiste”, sculptura, practicată, în special, de tânăra
generaţie aflată în plină afirmare, s-a putut ocupa de problematica
limbajului vizual, specifică acestui gen artistic care conţine timp,
mişcare, proces şi există în ceea ce face diferenţa dintre putere şi
credibilitate6.
Redescoperirea lui Constantin Brâncuşi, pus şi el la index după
1948, a constituit reînnodarea legăturilor cu Occidentul în cazul
generaţiilor mai vârstnice şi redescoperirea lui de către cei tineri,
devenind posibile libertăţi şi deschideri spre arta Europei de vest7,

Ibidem
Adriana Oprea, op. cit., p. 9.
6 Mihai Plămădeală, Sculptura românească în metal, între decorativ, monumental şi architectural, în „Arhitectura”, 20 ianuarie 2016, http://arhitectura1906.ro/2016/01/sculptura-romaneasca-in-metal-intre-decorativ-monumental-siarhitectural/ accesat 28.04.2020.
7 Adriana Oprea, op. cit., p. 9.
4
5
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estetica brâncuşiană marcând, începând cu anii ’70, ceea ce se poate
numi „şcoala taberelor de sculptură”8.
Simpozioanele (taberele) de sculptură au ființat şi organizat și
în alte țări, însă în România fenomenul a avut o amploare deosebită,
cu mai multe prezențe pe harta țării, constituindu-se într-un remarcabil reper identitar al artei contemporane românești în anii ’70-’80 ai
secolului al XX-lea9.
Taberele de sculptură erau organizate de către Uniunea Artiştilor Plastici10 cu sprijinul autorităţilor locale, find destinate cu
predilecţie proaspeților absolvenți ai secțiilor de sculptură din învățămîntul artistic superior. Alături de aceştia erau prezenţi şi reprezentanți ai altor generații. Fără a avea o tematică impusă, dar cu o identitate stabilită în funcţie de materialul de lucru ce exista în zona în care
se desfăşura simpozionul (piatră sau lemn), aceste reuniuni lucrative
ale sculptorilor marca o diferență semnificativă față de arta monumentală oficială.11
În anul 1970, sculptorul Gheorghe Toma a avut iniţiativa organizării, pentru prima dată în România, a unui astfel de simpozion
(tabără), la Măgura Buzăului, aceasta fiind, de fapt, numele localităţii
de unde provenea piatra ca material de lucru, deşi spaţiul propriu-zis
de creaţie a fost în comuna Tisău12. Acest tip de manifestare a început
să prindă contur şi în alte locuri din ţară, motivat de lipsa aproape în
totalitate a unui control ideologic, cele mai multe decizii luându-se la
nivel local. Se reconfigurau, astfel, noi structuri plastice, inaccesibile
Ibidem, p. 10.
Adrian Guta, O privire asupra liberalizării culturale. Arta românească în anii
1960 şi prima parte a anilor 1970, în „Observator cultural”, nr. 948 (26), 23.11.2018,
https://www.observatorcultural.ro/despre-observator-cultural/, accesat 28.04 2020.
10 La 25 decembrie 1950, Sindicatul Artelor Frumoase din București şi
Sindicatele mixte de artişti plastici din provincie s-au dizolvat, iar patrimoniul
lor a trecut la Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Populară Română, organizaţie înfiinţată în luna octombrie al aceluiaşi an, vezi Decretul 266/1950, în
Monitorul Oficial al României nr. 119/ 25 decembrie 1950.
11 Adrian Guta, op. cit., p. 36.
12 Ibidem.
8
9

372

retoricii realismului socialist, spaţiul plastic fiind restructurat şi investit cu o nouă semnificaţie, a cărei formalizare ermetică, conferea
artiştilor o anume imunitate la ideologii şi servituţi faţă de regimul
totalitar13. Forma geometrică şi abstractă a lucrărilor, în defavoarea
figurativului, au dezvoltat un limbaj tipic modernist pentru participanţii la simpozioane, aceştia căpătând, cu timpul, o altă atitudine faţă
de material şi faţă de mediul înconjurător, trecând de la o sculptură în
spaţiu la o sculptură a locului14.
Experienţele formale şi tematice întâlnite doar în locuri retrase, în
natură, au pătruns şi în centrele urbane, dezvoltându-se, în deceniul opt,
ca un caz particular al simpozionului de sculptură, simpozionul urban.
Dacă prima încercare de acest gen a fost în anul 1973, la Bucureşti,
experiment eşuat, nu la fel putem vorbi despre cele mai cunoscute
simpozioane urbane de la Galaţi, unde dimensiunea experimentală a
lucrărilor a fost amplificată de utilizarea unui nou tip de material,
metalul, şi a unor soluţii constructive rezultate din utilizarea tehnologiei
de la Combinatul siderurgic şi de la şantierul naval15.
După secole de activităţi portuare şi comerciale intense, în urma
cărora a apărut şi s-a dezvoltat oraşul Galaţi, situaţia politică de după
anul 1948, i-a stabilit o nouă direcţie de dezvoltare, transformându-l,
după începerea construirii celui mai mare combinat siderurgic din ţară,
în 1965, într-un oraş muncitoresc din domeniul siderurgiei. Astfel,
pentru majoritatea contemporanilor, oricâte lucruri ar mai putea arăta
oraşul Galaţi, el rămâne fundamental oraşul a două realităţi: Dunărea,
cu tot ceea ce ea implică, şi Combinatul Siderurgic, toate celelalte
domenii trecând pe un plan secundar, până la dispariţia din interesul
cotidian. Spasmodica şi depersonalizata evoluţie a societăţii industriale,
pe fondul alienărilor fetişizante şi a ereziilor colectiviste, pun în pericol
nu numai cultura, ci şi statura socială a creatorului de artă.
Ramona Novicov, Sculptura românească de la sfârşitul anilor ’60 şi începutul
anilor ’70, în „Arta”, nr. 8-9, 2013, Uniunea Artiştilor Plastici din România,
Bucureşti, 2013, p. 12.
14 http://www.documagazin2.mnac.ro/magda.html, accesat 30 aprilie 2020.
15 Ibidem.
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Incertitudinile şi perspectivele amorfe ale societăţii creează o reacţie a
spiritului artistic de compensare a oricăror presiuni rigoriste ale
sistemului printr-o eliberare explozivă a energiilor creative.
Poate acestea au fost argumentele pentru care Galaţii, devenit
oraş al oţelului, şi-a propus o experienţă plastică inedită în ţară: creaţii
plastice în metal care să-i confere noi valenţe vizuale, prin organizarea,
în anul 1976, a primei tabere de sculptură în metal. La această primă
ediţie au participat 10 sculptori, recunoscuţi la nivel naţional, care au
trebuit să se implice direct în viaţa socială, impregnând fenomenului de
cultură spiritul de echipă, de lucru în colectiv, reuşind, într-o lună, cu
ajutorul muncitorilor calificaţi de la Şantierul Naval din Galaţi, a
materiei prime puse la dispoziţie de către Combinatul Siderurgic şi cu
dotările tehnice avute la îndemână să înnobileze metalul, realizând din
laminatele sudate şi tăiate noi mijloace de expresie artistică. Sculptorii
gândesc şi imaginează forme, le supraveghează naşterea şi creşterea, iar
muncitorii Şantierului Naval, în hale imense, într-o atmosferă scenografică, prin dispunerea materialelor şi circulaţia luminii, taie, articulează, sudează, polizează, vopsesc, adică, într-un cuvânt execută. Artist
şi muncitor devin una, o singură făptură: puternică şi perisabilă în
acelaşi timp, eternă cât va dura lucrarea şi efemeră cât durează tabăra.
Rezultatul a fost materializat în zece lucrări de artă care, în alcătuirea lor ascunsă, au depăşit restricţiile materialului, deoarece
sculptura în metal este o formă de artă, cu un cumul de legi proprii de
compoziţie şi procedee specifice, în care nimic nu este ceea ce pare la
prima lectură întrucât lucrul cu oţelul, fonta sau cu diverse aliaje este
şi dificil şi dur16, asimilând experienţa totală a omului.
Lucrările a căror materie primă a fost smulsă din virilitatea
focului posac al Combinatului Sirerugic, au fost amplasate pe malul
mângâiat de feminitatea romantică şi instabilă a apei Dunării, ambele
(focul şi apa) fiind forme ale unei adversităţi abisale, elemente constitutive într-un scenariu primordial.
Mihai Plămădeală, op. cit., http://arhitectura-1906.ro/2016/01/sculpturaromaneasca-in-metal-intre-decorativ-monumental-si-arhitectural/
accesat
28.04.2020
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Spaţiul ales pentru amplasarea compoziţiilor în metal de abia
se născuse din plămădeala ideilor arhitecţilor în efortul sistematizării
oraşului Galaţi. De altfel, în acea perioadă, întreg oraşul era în plin
proces de sistematizare.
Până în anul 1967, faleza Dunării la Galaţi era acea formă de
relief înaltă, abruptă, austeră, greoaie, năpădită de buruieni. Numeroasele cărţi poştale ilustrate, fotografii rămase de la înaintaşi, printre
care şi un scurt metraj executat pentru propagandă, de către un soldat
german, în cel de-Al Doilea Război Mondial, surprind pentru
eternitate faleza abruptă şi sălbatică de la Galaţi.
Lucrările de taluzare a falezei încep în 1967, clădirile mici,
existente pe malul râpei (falezei), fiind desfiinţate. Sunt create noi
fronturi arhitecturale ale oraşului pe faleza dinspre Dunăre, vizibile de
la mare distanţă şi care constituie de fapt faţada principală a oraşului
spre această cale de navigaţie internaţională17.
Pe malul Dunării, cupele excavatoarelor muşcau din plin faleza, pentru a-i da forma concepută de către proiectanţi. În aceeaşi lumină, legăturile carosabile cu restul ţării urmau să fie realizate printr-o
autostradă care, în dreptul oraşului, se amenaja în cadrul lucrărilor de
consolidare a falezei ce separă zonele de locuit de malul Dunării.
Magistrala interurbană urma să fie construită la 10 m sub coama taluzului, cu scopul de a realiza o legătură paralelă cu malul Dunării între
Galaţi, Brăila şi Bucureşti18.
Betonierele au început să toarne stâlpi şi platforme susţinute
de aceştia şi ceea ce părea, în fotografii, a fi o structură suspendată,
prin amenajarea ulterioară s-a dovedit a fi ceea ce, astăzi, numim
„scările” de la Faleză. Sub scări, pentru recreerea publicului, a fost
amenajat un restaurant cu o terasă, intitulat “Valurile Dunării”.19
Taluzarea falezei, construcţia acelei „autostrăzi” şi drumul de
pe malul Dunării au continuat încă 2,5 km, până în valea Ţiglinei, acolo
Marius Mitrof, Scurt istoric al Falezei Dunării la Galaţi, în „Dunărea de
Jos”, Nr. 214, Noiembrie 2019, Galaţi, p. 16.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
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unde pârâul omonim se vărsa în Dunăre. Astfel au apărut faleza
inferioară, cea destinată plimbării publicului pe malul Dunării, şi
faleza superioară cu zona de circulaţie auto şi clădiri cu locuinţe
colective. În 1968, tot pe faleza înaltă a Dunării, începe construirea
Turnului de televiziune, o construcţie unicat pentru oraş şi România
în acea perioadă, cu o înălţime impresionantă de 110 metri. Fotografii
din perioada 1975-1985, scot în evidenţă rezultatul efortului imens de
taluzare şi amenajare a falezei, lucrare de anvergură, de creaţie a
arhitecţilor, inginerilor structurişti şi constructori şi de muncă brută a
muncitorilor, mulţi dintre ei veniţi din alte colţuri ale ţării pentru a se
aşeza în Galaţii Combinatului Siderurgic şi a Şantierului Naval.20
În ambientul urban şi social nou creat, pe faleza inferioară,
lipsită deocamdată de vegetaţia arboricolă, au fost amplasate, sub îndrumarea autorilor, lucrările abstract decorative de proporţii deosebite (unele de peste 15 metri înălţime), creând, astfel, un spaţiu expoziţional de excepţie, prin valorizarea indubitabilă a lucrărilor expuse.
Cei 10 sculptori participanţi la prima ediţie a Taberei de sculptură în metal de la Galaţi au fost: Constantin Popovici (n.1938 –
d.1995), Ingo Glass (n.1941), Gheorghe Turcu (n.1945), Silviu Catargiu
(n.1939 - d.2016), Elena Marinescu Keznovschi (n.1927 - d.2007), Bella
Crişan (n. 1944), Istvan Gergely (n.1939 – d.2008), Nicolae Şaptefraţi
(n. 1947 – d.2004), Elod Kocsis (n. 1948), Alexandru Marchiş (n.1944 d.2010).
Pe faleza inferioară, între scările din travertin construite în
rampe line şi largi, care fac legătura dintre faleza superioară şi malul
Dunării, şi statura zveltă a vasului „Libertatea”, fostul yaht „Nahlin”,
cumpărat de guvernul României şi dăruit familiei regale a României
sub denumirea de „Luceafărul”21, ancorat la mal, păstrători ai unor
Ibidem, p. 17.
Yahtul „Nahlin” a fost construit în anul 1930, fiind comandat de Lady
Joule, la șantierul naval John Brown & Co Ltd, din orașul scoțian Clydebank. În anul
1934, după ce a străbătut o bună parte din oceanele lumii, Lady Joule a vândut iahtul
Casei Regale Britanice. Găzduind povestea idilică şi interzisă dintre regele regele
Edward al VIII-lea şi Wallis Simpson, finalizată cu abdicarea regelui, „Nahlin” a fost
20
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obiceiuri ancestrale de delimitare a vetrei şi moşiei printr-un stâlp de
piatră, organizatorii şi participanţii la Tabăra de sculptură în metal,
artişti plastici, au marcat spaţiul expoziţional prin amplasarea unui
stâlp, sub forma unei coloane cilindrice, înaltă de 12 metri şi un
diametru de 80 de centimetri, confecţionată din acelaşi material ca şi
lucrările realizate în cadrul taberei.
De la bază, la o treime din înălţimea coloanei, se află amplasat
un disc pe marginea căruia este înscris, în relief, cu litere majuscule:
„Consiliul Popular al Judeţului Galaţi. Uniunea Artiştilor Plastici din
R.S.R.”. În interiorul acestui disc apare sigla Uniunii Artiştilor Plastici
sub care se află textul, scris cu majuscule, în relief: „Tabăra d sculptură
în metal Galaţi” (Fig. 1). Autorul acestei lucrări este sculptorul
Gergely Istvan, care mai deţine o lucrare în cadrul primei ediţii a Taberei de sculptură în metal.
Păşind dincolo de coloană, chiar pe malul bătrânului fluviu, pe
un soclu creat din pietre aşa cum e şi cheul, sculptorul brăilean
Gheorghe Turcu a creat „o mişcare ondulatorie în jurul obiectului,
conducând la structuri neconvenţionale ce asociază sugestiile fragmentului cu structurile abstracte”22, pe care a numit-o „Narcis”, a cărui

cumpărat de Guvernul condus de Gheorghe Tătărăscu, pentru suma de 120.000 de
lire sterline. Nava de agrement i-a fost făcută cadou Regelui României Majestatea
Sa Carol al II-lea. Rebotezat „Luceafărul” şi cu tricolorul la pupă, yahtul a părăsit
Scoţia pe data de 3 septembrie 1937, avându-l comandant pe locotenentcomandorul Josef Răşcanu. Trei zile mai târziu, Luceafărul a acostat în portul
Constanța. După încă un an, iahtul regal ajunge prima dată în Galați, unde regele
Carol al II-lea al României, ministrul de externe al Poloniei, colonelul Beck, și
ministrul de externe român Nicolae Petrescu Comnen s-au întâlnit la bordul
yahtului, pentru discuții politice, la data de 18 octombrie 1938. Zece ani mai târziu,
în anul 1948, comuniștii au preluat yahtul regal „Luceafărul”, au înlăturat
blazoanele și simbolurile regale și au predat nava Comisiei de inventariere și
conservare. După ce i-a fost schimbat numele în „Libertatea”, iahtul regal a ajuns,
în anul 1976, hotel-restaurant pe faleza Dunării din Galați., Arhiva ştiinţifică a
Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, Dosarul vasului Libertatea.
22 Corneliu Stoica, Dicţionarul artiştilor plastici gălăţeni, Editura Axis Libri,
Galaţi, 2013, pp. 92-94.
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imagine sculpturală, argintie, se oglindeşte veşnic în unduirile
Dunării. Remarcând rafinamentul şi ineditul lucrărilor lui Gheorghe
Turcu, critica australiană23 a subliniat că formele acestora amintesc de
Constantin Brâncuşi. Pe partea opusă, dincolo de aleea pietonală, a
fost amplasată lucrarea lui Gergely Istvan24, „Ecran”, un dreptunghi
vopsit într-o nuanţă mai închisă de kaki, prin care autorul a sugerat o
ramură, uşor curbată, din care se desprind 10 frunze, probabil referire
la cele 10 lucrări dăruite oraşului Galaţi, de către sculptorii participanţi
la această primă ediţie a Taberei.
Un joc de semidiscuri pe verticală şi orizontală, sudate într-o
succesiune regulată şi vopsite în alb (semidiscurile orizontale) şi în lila
(cele verticale), formează, în ansamblul lor, un glob construit în jurul ideii de dualitate, de opoziţie, pozitiv-negativ. Lucrarea, sugestiv intitulată
„Ziua şi noaptea”, aparţine sculptoriţei Vasilica Marinescu-Kaznovski25.
Gheorghe Turcu s-a stabilit, din 1982, în Melbourne, Australia, continuându-şi prodigioasa carieră, www.placegallery. com.au/2010/artists/ george_
turcu/ Turcu-CV-2010.pdf; http://canberra.mae.ro/sites/default/files/file/TurcuCV-2012.pdf., accesat 29.04.2020.
24 Gergely Istvan s-a născut la Cozmeni, Harghita, în anul 1939. A absolvit
Institutul de Arte Plasitce „Ion Andreescu” din Cluj, promoţia 1964. Din acelaşi
an participă la expoziţii de stat şi alte manifestări artistice, devenind membru al
UAP, Maria Magdalena Crişan, Catalogul „Tabăra de sculptură în metal Galaţi”,
Intreprinderea Poligrafică Galaţi, 1976, f. 9.
25 Vasilica Marinescu-Kaznovski, născută la 20.01.1927, la Piteşti, a fost absolventa Institutului de Arte Plastice Bucureşti în 1952, profesori Cornel Medrea
şi Constantin Baraschi. Premii: 1967, pr. III al UAP. După o primă perioadă,
realist-socialistă, se îndreaptă către o reprezentare schematică a corpului uman
caracterizat printr-o mişcare esenţială. Aceste reprezentări descriu un fel de
grafie spaţială pentru care figura umană constituie mai degrabă un mediu de
exprimare. Materialele utilizate în această serie şi în alte lucrări variază de la oţel
la gips şi ciment. În paralel, face portretele unor personalităţi contemporane,
notabil fiind corpusul dedicat oamenilor de teatru (Mircea Albulescu, Ion Caramitru etc.), Ioana Vlasiu (coordonator), Virginia Barbu, Ruxanda Beldiman,
Irina Cărăbaş, Olivia Niţiş, Adrian-Silvian Ionescu, Tudor Stavilă, Adriana Şotropa, Corina Teacă, Gheorghe Vida, Dicţionarul sculptorilor din România, secolele
XIX-XX, vol.II, lit. H-Z, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, p. 117.
23
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O lucrare elansată, din elemente modulare, unele dintre ele
ascuţite, dau un aer baroc lucrării lui Elöd Kocsis26, amplasată lângă
malul Dunării. Purtând titlul de „Capriciile Ielelor”, autorul trimite
privitorul în vremurile de legendă a poporului român, când ielele, personaje feminine pline de graţie, a căror formă nimeni nu o cunoştea,
fura minţile temerarului care se apropia prea mult de ele.
Pentru artistul Alexandru Marchiş27, sculptura reprezenta „un
suflu burduf, ca o stare de respiraţie a materiei”28, asumându-şi, la
prima ediţie a Taberei de sculptură în metal de la Galaţi, o lucrare,
devenită emblematică printre creaţiile artistului. Realizată într-o
Előd Kocsis s-a născut în 13.05.1942, la Reghin. A fost absolvent al
Institutului de Arte Plastice Bucureşti, în 1973, clasa profesorului Boris Caragea.
Premii: 1973, bursa Fr. Storck; 1975, pr. pentru sculptură al Uniunii Tineretului
Comunist, Piteşti. Emigrează în Ungaria în 1988. Lucrează cu precădere în bronz
atât ronde-bosse cât şi relief. La începutul carierei preferă personaje precum
Prometeu sau Icar al căror dramatism îl traduce printr-o retorică gestuală
emfatică şi o prelucrare fragmentată a suprafaţei. Este interesat şi de abstracţie în
lucrările de simpozion şi în unele piese de sculptură mică. Începând cu anii 1990
se profilează pe sculptură publică şi execută numeroase busturi şi plăci comemorative în Ungaria, Ioana Vlasiu (coordonator), Virginia Barbu, Ruxanda
Beldiman, Irina Cărăbaş, Olivia Niţiş, Adrian-Silvian Ionescu, Tudor Stavilă,
Adriana Şotropa, Corina Teacă, Gheorghe Vida, op. cit., p. 76.
27 Născut la 24.09.1944 în Strâmtura, jud. Maramureş, Alexandru Marchiş
a studiat la Liceul de Arte Plastice din Cluj-Napoca, profesori Ioan Mitrea şi Ana
Lupaş, iar în anul 1970 a absolvit Institutul de ArtăPlastică, clasa profesor Boris
Caragea. Membru UAP din 1975. Premii: 1971–1973, bursa de creaţie UAP,
„Frederic Storck”. Primele etape sculpturale evidenţiază o înclinaţie spre zona
clasică a sculpturii de factură modernistă, pentru ca mai târziu să abordeze un
discurs contemporan, Ioana Vlasiu (coordonator), Virginia Barbu, Ruxanda
Beldiman, Irina Cărăbaş, Olivia Niţiş, Adrian-Silvian Ionescu, Tudor Stavilă,
Adriana Şotropa, Corina Teacă, Gheorghe Vida, op. cit., pp. 107-108. Sculptor de
talie internaţională, Alexandru Marchis, si-a gasit sfârşitul într-un incendiu
izbucnit la locuinţa sa din localitatea Strâmtura,”Artist uitat de lume, mort în
incendiu”, Adevărul, 22 iulie 2010, p. 16.
28 Ioana Vlasiu (coordonator), Virginia Barbu, Ruxanda Beldiman, Irina
Cărăbaş, Olivia Niţiş, Adrian-Silvian Ionescu, Tudor Stavilă, Adriana Şotropa,
Corina Teacă, Gheorghe Vida, op. cit., p. 108.
26
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manieră sugestivă ce aminteşte de direcţia expresionistă, dar şi de cea
suprarealistă prin jocul contradictoriu atât la nivel conceptual cât şi la
nivelul reprezentării29, lucrarea intitulată „Solid-fluid” a lui Alexandru Marchiş, deşi cu dimeniuni reduse în raport cu celelalte lucrări ale
simpozionului, alcătuieşte o ţesătură care îi conferă lucrării soliditate
şi greutate30.
Apelând la metaforă şi simbol, Silviu Catargiu31 propune o nouă mitologie prin lucrarea „Pasărea apelor” care te trimite, fără să vrei,
la basmele poporului român. Elaborată dintr-un sistem binar de
volume cu calităţi arhitecturale, unul inferior, piramidal, celălalt fiind
un cilindru din care se desprind aripi, lucrarea prezintă o dezvoltare
verticală a masei sculpturale cu o reprezentare bivalentă a celor două
elemente primordiale, aerul şi apa, zborul şi valul. Ochiul unui cunoscător, desluşeşte imediat forma decupată în masa metalică a celebrei
opera brâncuşiene „Domnişoara Pogany”32 ( Fig. 2).
În apropierea lucrării lui Silviu Catargiu, amplasată pe o platformă betonată chiar pe malul Dunării, se află o altă sculptură în metal,
asemănătoare cu o pasăre cu aripile desfăcute, cu zborul frânt dintrun destin implacabil. Această lucrare, intitulată „Tentativă”, deşi
executată din metal, te îndepărtează de masa şi volumul materialului,
orientându-te spre o înţelegere a unui eveniment spaţial sugerat de
alternanţa golurilor şi plinurilor şi pe pregnanţa înscrierii în spaţiu33.
Ibidem, p. 107.
Corneliu Stoica, Monumente de for public din municipiul Galaţi, Editura
Axis Libri, Galaţi, 2015, p. 86.
31 Sergiu Catargiu venea pe lume la 8.01.1939, în localitatea Capul Codrului
din Suceava. A fost absolvent al Institutului de Artă Plastică “Ion Andreescu”din
Cluj-Napoca, clasa profesorului Romulus Ladea. Membru al U.A.P. din 1968 şi
preşedinte al Filialei din Galaţi între anii 1974 – 1990. Cea mai mare distincţie
obţinută a fost în anul 2004, Medalia „Meritul Cultural” cl. I., Ioana Vlasiu (coordonator), Virginia Barbu, Ruxanda Beldiman, Irina Cărăbaş, Olivia Niţiş, AdrianSilvian Ionescu, Tudor Stavilă, Adriana Şotropa, Corina Teacă, Gheorghe Vida,
op. cit., vol.I, p. 112.
32 Corneliu Stoica, op. cit., p. 85.
33 Ibidem, p. 230.
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Autorul acestei lucrări a fost sculptorul Constantin Popovici34, care sa remarcat încă de la debut, în anii ’60, prin originalitatea sculpturii în
metal sudat, tehnică puţin folosită în arta românească din acea
perioadă35.
Tot pe malul Dunării, dar de această dată pe un soclu din beton
aflat lângă aleea pietonală (faleza inferioară cuprinde locul de
promenadă, de loisir, a cetăţenilor pe malul Dunării. Aleea pietonală
desparte spaţiul verde în două: malul Dunării şi o zonă mai lată care
se continuă cu versantul care face legătura cu faleza superioară), se află
o altă lucrare, amplasată pe o platformă metalică, ce-ţi crează senzaţia
că levitează, şi care, prin valenţele expresive ale cinetismului36 şi
formelor aerodinamice, explorează căile deschise ale neoavangardei
Sculptorul Constantin Popovici s-a nascut la Iasi, intr-o familie de artisti
plastici. Tatal sau, Ion Grigore Popovici, de la care a moştenit pasiunea pentru
sculptură, i-a avut profesori pe Paciurea si Jalea, iar mama sa, pictoriţa Nadia
Popovici, care i-a cultivat pasiunea pentru desen şi pictură, a fost elevă la clasa
Ceciliei Cutescu-Stork. Dupa un an de studii la Facultatea de Construcţii, secţia
Civile şi Industriale din Iaşi (1954-1955), măcinat de flacăra talentului şi de
atracţia nestavilită către artele plastice, renunţă la studiile de inginerie şi se
pregăteşte în atelierele sculptorului Ion Vlad şi ale pictorului Alexandru
Ciucurencu, devenind, în anul 1958, student la secţia de sculptură a Institutului
de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" din Bucureşti, la clasa profesorului Boris
Caragea. Termină studiile în anul 1964, având drept proiect de diplomă lucrarea
“Prometeu” reprezentând o siluetă umană îmblânzind forţele naturii, prima
variantăîin gips a monumentului care străjuieşte barajul Vidraru de pe Arges,
lucrare care a fost expusă la numeroase expoziţii din ţară şi din străinătate,
printre care şi a 38-a bienală de la Veneţia. În anul 1966 devine membru al Uniunii
Artiştilor Plastici din România, Maria Magdalena Crişan, Arte vizuale. Destine de
artişti, în „Observator cultural”, Nr. 429 (42), 26.06.2008, https:// www.
observatorcultural.ro/numar/ nr-429/, accesat 30.04.2020.
35 Ioana Vlasiu (coordonator), Virginia Barbu, Ruxanda Beldiman, Irina
Cărăbaş, Olivia Niţiş, Adrian-Silvian Ionescu, Tudor Stavilă, Adriana Şotropa,
Corina Teacă, Gheorghe Vida, op. cit., vol. II, p. 229.
36 Cinetismul este o direcție în arta modernă însumând o serie de tendințe,
curente și grupări preocupate de reprezentarea sau implicarea mișcării în artele
vizuale, Frank Popper: Naissance de l'art cinétique, Gauthier-Villars, Paris, 1967,
pp. 87-90.
34
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postbelice.37 Interesul pentru formă, pentru materie, pentru relaţiile
dintre masa sculpturală glosează pe marginea ideii de mişcare, de
evoluţie. Este stilul unor sculptori aparţinând neoavangardei postbelice, printre care se numără şi artistul Bela Crişan38 care, în cadrul
Taberei de sculptură în metal de la Galaţi, a realizat lucrarea „Evoluţie”, a cărei elemente componente par a se desface, pe o scară volumetrică, marcând desfăşurarea spaţială (Fig. 3).
O lucrare elaborată este „Septenarius”, realizată de către Ingo
Glass39 (Fig. 4). Cu vocaţia monumentalităţii, autorul a decupat foaia
metalică îmbinând elementele abstracte în structuri aerate tridimensionale, acoperând sub cupola „gotică” un disc din beton, un fel de
„masă a tăcerii”, un omagiu adus lui Constantin Brâncuşi.40 Cu un

Maria Magda Cârneci, Artele plastice în România: 1945-1989, cu o addenda
1990-2010, Editura Polirom, Bucureşti, 2013, p. 212.
38 Idem, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D, Editura META,
Bucureşti, 2001, pp. 147 - 148.
39 Ingo Glass s-a născut la Timişoara, la 9.04.1941, fiind absolvent, în 1967,
a Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, clasa profesorului Artur Vetro. Preocupat de latura artistică efectuează călătorii de studii în
1964, Budapesta; 1969, München, Paris, Normandia; 1972, Bratislava, Praga, 1973,
Polonia. După terminarea studiilor, Ingo Glass lucrează la Muzeul de Artă
Contemporană din Galaţi, Secţia de conservare. Aici începe să experimenteze un
nou material – foaia de metal – şi să elaboreze elemente de limbaj ce vor deveni
mai târziu, după multiple prelucrări, caracteristici constante ale operei sale.
Premii: 1966, pr. I Festivalul primăverii, Cluj-Napoca; 1981, pr. pentru sculptură,
ARAG-Versicherung, München; 1982, medalia de aur Floriade, Amsterdam;
1985, Lovis-Corinth-Förderpreis, Regensburg; 1986, pr. pentru sculptură, Fondation Brâncuşi, Montreal; 1993, pr. Ionel Jianu, Academia româno-americană,
California; 1995, Donauschwäbischer Kunstpreis, Baden-Württemberg. În 1979,
emigrează în Republica Federală Germania. Ioana Vlasiu (coordonator), Virginia
Barbu, Ruxanda Beldiman, Irina Cărăbaş, Olivia Niţiş, Adrian-Silvian Ionescu,
Tudor Stavilă, Adriana Şotropa, Corina Teacă, Gheorghe Vida, op. cit., vol.II, p.
237.
40 Corneliu Stoica, op. cit., p. 86, Ioana Vlasiu (coordonator), Virginia Barbu,
Ruxanda Beldiman, Irina Cărăbaş, Olivia Niţiş, Adrian-Silvian Ionescu, Tudor
Stavilă, Adriana Şotropa, Corina Teacă, Gheorghe Vida, op. cit., p. 238.
37
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limbaj limitat la cerc, triunghi şi pătrat, Ingo Glass le ataşează culoarea
primară roşu şi nonculoarea neagră, expunându-şi, astfel, paternitatea
asupra operei a cărei postament din beton este spălat de apele fluviului
Dunărea.
Ca şi Ingo Glass sau Bela Crişan, Nicolae Şaptefraţi41 aparţine
neoavangardei postbelice prin lucrările sale, a căror rigori geometrizate îmbracă valenţele expresive ale cinetismului. În cadrul primei
ediţii a Taberei de sculptură în metal de la Galaţi a realizat lucrarea
„Fisiune”, a cărei tensiune între materie şi spirit, între raţional şi sensibil dezvoltă în spaţiu o geometrie fină şi elastică. Ansamblul capătă
o monumentalitate distinctă şi prin rolul jucat de către postamentul
din beton, sub formă de val, pe coama căruia a fost amplasată lucrarea.
Cu cele 10 lucrări realizate în cadrul primei ediţii a Taberei de
sculptură în metal de la Galaţi, faleza inferioară a oraşului s-a
transformat dintr-un spaţiu ambiental relativ tânăr, anost şi ambiguu,
într-un spaţiu de socializare a artei cu industria, proces care a continuat în anul următor, prin organizarea unor noi ediţii a Taberei de
sculpură în metal la Galaţi.
Metalul şi-a aflat noi forme şi dimensiuni, prin creaţia celor opt
sculptori participanţi care, cu priceperea calificată a muncitorilor de la
Şantierul Naval din Galaţi, au realizat lucrări care au fost amplasate
de această dată pe faleza inferioară (cea mai mare parte a lucrărilor),
precum şi pe faleza superioară.
Dincolo de “Fisiune”, creaţia sculptorului Nicolae Şaptefraţi
din prima ediţie a taberei, a fost amplasat ansamblul “Vântul şi valul”,

Niculae Şaptefraţi s-a născut la data de 23.09.1947, în Jurilovca, judeţul
Tulcea.În anul 1974 absolvă Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din
Bucureşti, clasa profesorilor: Boris Caragea, Geta Caragiu, Paul Vasilescu. Din
1977,devine membru UAP; din 1983, membru al Centrului Intern. de Sculptură,
Washington; din 1993, membru al „Salzburg Seminar”. Premii: 1997, Fines, pr. II
acordat de Consorcio Escuela del Marmol de Fines; 2002, pr. Colectiv la Tabăra
de sculptură, Tulcea. Ioana Vlasiu (coordonator), Virginia Barbu, Ruxanda
Beldiman, Irina Cărăbaş, Olivia Niţiş, Adrian-Silvian Ionescu, Tudor Stavilă,
Adriana Şotropa, Corina Teacă, Gheorghe Vida, op. cit., pp. 310-311.
41
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compus din două lucrări abstracte, în metal, de către sculptorul Ernest
Kaznovschi42, semn al unei eliberări resimţite după o îndelungă
perioadă în care a fost “legat” de realismul socialist. Cele două lucrări
au fost aşezate pe poziţii diametral opuse, fiind separate de aleea
pietonală.
Urmează “Icar”, două aripi din metal, stilizate, dispuse una în
prelungirea celeilalte, semn de verticalitate, de înălţare spre tăriile
cerului. Această lucrare, amplasată pe malul Dunării, aparţine
sculptorului Aurel Olteanu Stâncă43, unul dintre artiştii reprezentativi
pentru direcţia modernă primită de sculptura românească din a doua
jumătate a secolului XX.
În continuare, întâlnim “Chemarea Zborului” a lui Silviu Catargiu, participant şi la această ediţie a taberei, o lucrare concepută în
acelaşi sistem binar de volume, în care linia suplă a formei aerodinamice creează senzaţia de avânt spre înălţimi.
Una dintre cele mai frumoase lucrări din arta monumentală
românească se află pe malul Dunării, la Galaţi, şi aparţine sculptorului
Manuela Siclodi44. La lucrarea din metal, înaltă de 14 metri şi purtând
denumirea de „Confluenţe”(Fig. 5), jocul dintre linie, substanţă şi

Ernest Kaznovschi (23.07.1924, Cristur-Odorhei – 7.11.1998, Bucureşti),
absolvent în 1952 al Institutului de Artă Plastică “Nicolae Grigorescu” Bucureşti,
clasa profesorilor Constantin Baraschi şi Cornel Medrea. Ioana Vlasiu
(coordonator), Virginia Barbu, Ruxanda Beldiman, Irina Cărăbaş, Olivia Niţiş,
Adrian-Silvian Ionescu, Tudor Stavilă, Adriana Şotropa, Corina Teacă, Gheorghe
Vida, op. cit., p. 74.
43 Aurel Olteanu Stâncă s-a născut la Cernăuţi, la 7.06.1937. Din anul 1961
este absolvent al Institutului de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” Bucureşti,
clasa: profesor Boris Caragea, Ioana Vlasiu (coordonator), Virginia Barbu, Ruxanda Beldiman, Irina Cărăbaş, Olivia Niţiş, Adrian-Silvian Ionescu, Tudor
Stavilă, Adriana Şotropa, Corina Teacă, Gheorghe Vida, op. cit., p. 179.
44 Manuela Siclodi s-a născut în anul 1946, la Iaşi. Absolventă, promoţia
1970, a Institutului de Artă Plastică „Nicolae Grigorescu” Bucureşti. În anul 1988
se stabileşte la Innsbruck (Austria), Ioana Vlasiu (coordonator), Virginia Barbu,
Ruxanda Beldiman, Irina Cărăbaş, Olivia Niţiş, Adrian-Silvian Ionescu, Tudor
Stavilă, Adriana Şotropa, Corina Teacă, Gheorghe Vida, op. cit., p. 279.
42
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umbră se află într-o deplină armonie, reprezentând un cuplu aflat în
concordanţă cu spaţiul şi cu expresivitatea materialului. Silueta
dominatoare a personajului uman, prin amploarea gestului devine o
prezenţă puternică prin verticalitate, devenind expresie a omului care,
printr-o luptă permanentă, accede pe o scară a spiritului cunoscător
spre afirmarea unui statut45.
Dan Covătaru46 este prezent în spaţiul citadin al falezei gălăţene cu „Receptor/Ecran”, o lucrare tratată monumental după regula
genului. „Preocupat de găsirea corespondenţelor spaţiale ale travaliului mintal”47, modul în care artistul abordează planurile suprafeţelor,
golurile şi plinurile, concavităţile şi convexităţile dovedeşte suportul
modern al unei gândiri clasice.
Lucrarea sculptorului gălăţean Gheorghe Terescenco48, intitulată „Poarta oraşului” a fost concepută „ca o coloană metalică de
Maria-Magdalena Crişan, “Arte vizuale. Manuela Siclodi – 60 de ani de
întrebări, cu şi fără răspunsuri”, în Observator cultural, Nr. 342 (40), 12.10.2006,
https://www.observatorcultural.ro/numar/ nr-342/, accesat la 30.04.2020.
46 Dan Covătaru s-a născut în luna ianuarie 1944, la Cernăuţi. Pasiunea
către sculptură l-a îndemnat să urmeze cursurile Institutului deArte Plastice “Nicolae Grigorescu”, avându-l ca profesor pe renumitul sculptor Ion Irimescu.
Începând cu anul 1981 a predate sculptura la Şcoala de Arte “George Enescu” din
Iaşi. Premii: 1987, pr. criticii al revistei Convorbiri literare, Iaşi; 1993, pr. V. Pogor/
N. Gane, Iaşi; 1994, pr. II pentru statuia ecvestră Ştefan cel Mare de la Bacău,
Ioana Vlasiu (coordonator), Virginia Barbu, Ruxanda Beldiman, Irina Cărăbaş,
Olivia Niţiş, Adrian-Silvian Ionescu, Tudor Stavilă, Adriana Şotropa, Corina
Teacă, Gheorghe Vida, op. cit., vol. I, p. 156.
47 Apud Constantin Prut, în „Contemporanul”, 25 mai 1973, http://
www.sculpture.ro/fisa.php?id=203, accesat 1.05.2020.
48 Gheorghe Terescenco, născut la 26.02.1947, la Galaţi, a absolvit Liceul de
Artă din localitate, avându-i ca profesori pe Vasile Vedeş, Mihai Dăscălescu,
Constantin Dimofte, iar, în anul 1976, şi-a finalizat studiile superioare la
Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” Bucureşti, clasa profesorului
Georgeta Caragiu. Premii: 2002, Bucureşti, pr. „Ştefan Balş” al Ministerului
Culturii (împreună cu Aurel Pavel şi echipa), pentru restaurări la biserica din
Bordeşti, Vrancea; Bucureşti, diplomă pentru întreaga activitate de restaurare,
Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice; 2006, Bârlad, pr.
45
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peste 15 m, în patru muchii, din care se desprind două siluete ale unui
cuplu uman. Ele se dezvoltă în partea superioară a lucrării, se
amplifică în volume ce par a dialoga între ele aidoma unor aripi desfăcute pentru zbor”49. Preocupat de armonia cu spaţiul înconjurător,
sculptorul a optat pentru amplasarea lucrării pe faleza superioară, la
intersecţia Bulevardului Marii Uniri cu str. Prelungirea George Coşbuc, în dreptul Parcului „Viva”, o poziţie deloc întâmplătoare deoarece, până în perioada interbelică, aceasta era limita oraşului Galaţi.
O lucrare oarecum surprinzătoare prin formă, dimensiuni şi
colorit este „Spaţiu de joc vegetal”, aparţinând sculptorului Tiberiu
Benţe50. Lucrarea compusă din două piese, diferite ca formă şi
dimensiuni, conţine forme abstracte de factură organică care te conduc
spre lumea interioară a plantelor. Dealtfel, tema proceselor naturale, a
germinaţiei şi a vieţii plantelor constituie coordonatele carierei
artistice a autorului51. Cele două piese sunt amplasate de o parte şi de
cealaltă a aleii pietonale care străbate cei 2,5 km ai falezei inferioare.
Urmează o zonă, pe care am putea-o intitula spaţiul George
Apostu52. Vechiul motiv al „arborelui vieţii”, starea de comunicare
„Constantin Popovici” la Concursul naţional „N. Tonitza”, pentru pictură,
grafică, sculptură şi artă decorativă, Ioana Vlasiu (coordonator), Virginia Barbu,
Ruxanda Beldiman, Irina Cărăbaş, Olivia Niţiş, Adrian-Silvian Ionescu, Tudor
Stavilă, Adriana Şotropa, Corina Teacă, Gheorghe Vida, op. cit., vol.II, p. 321.
49 Corneliu Stoica, op. cit., p. 85.
50 Tiberiu Benţe (21.07.1947, Satu Mare – 2004, Debreţin, Ungaria) Absolvent, în 1973, a Institutului de Arte Plstice “Nicolae Grigorescu” Bucureşti. Între
anii 1974–1976, a urmat cursurile de specializare restaurare lemn, Bucureşti,
MNAR. Premii: 1973, bursa IAP Bucureşti; 1975, bursa Friedrich Storck, Fundația
Culturală META, Un secol de sculptură românească. Dicționar A-D. Colecția Sinteze,
Editura META, 2001, pp. 58 - 59.
51 Ioana Vlasiu (coordonator), Virginia Barbu, Ruxanda Beldiman, Irina
Cărăbaş, Olivia Niţiş, Adrian-Silvian Ionescu, Tudor Stavilă, Adriana Şotropa,
Corina Teacă, Gheorghe Vida, op. cit., p. 64.
52 Cu referire la un articol al reputatei şi regretatei Maria-Magdalena
Crişan, „Zona Apostu” aflată în Bucureşti, în „Observator cultural”, Nr. 352-353,
21.12.2006. https://www.observatorcultural.ro/articol/zona-apostu-2/, accesat
3.05.2020.
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dintre elementul uman şi cel vegetal reprezentat prin inconfundabilul
ciclul „Tată şi fiii” al renumitului sculptor George Apostu, se află şi la
Galaţi, pe faleza inferioară. Cele două piese, de această dată, din metal,
sunt dominate de la înălţime de monumentala lucrare „Fructul
Soarelui”(Fig. 6), autorul realizând astfel o comuniune dintre cer şi
pământ, o reactualizare a mitului regenerării cosmice. Cele trei piese,
lucrări a căror monumentalitate nu poate fi negată, vorbesc parcă
despre creatorul lor pentru care atracţia pentru verticalitate, prin
cunoaşterea profundă a materialelor în care lucrează, expresia
lucrărilor sale înscriindu-se întotdeauna în structura lor specifică.53
Cu „Amfiteatru”, lucrarea în metal al sculptorului Mihai
Istudor54, se încheie seria lucrărilor celei de a doua ediţii a Taberei de
sculptură în metal de la Galaţi, din anul 1977.

George Apostu s-a născut pe 20 decembrie 1934, în satul Stănişeşti, judeţul
Tecuci, astăzi în judeţul Bacău. Este unul dintre cei mai valoroşi sculptori ai
secolului trecut, importanţa operei sale aşezându-l ca unuldintre cei mai demni
urmaşi al lui Constantin Brîncuşi.
În 1953 se înscrie la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din
Bucureşti, secţia ceramică. Renunţă după un an şi jumătate şi se reînscrie în anul
1955 la secţia de sculptură, clasa prof. Ion Lucian Murnu. Îi are profesori pe Petru
Comarnescu, Ionel Jianu, Costin Ioanid şi Boris Caragea.
Participă pentru prima dată la o expoziţie de grup pentru tineret, la
Moscova, în 1957, cu lucrarea „Cap de copil”.
Începând cu 1964 şi până când s-a stins din viaţă (13 octombrie 1986,
Paris), George Apostu a avut numeroase expoziţii personale în România şi în
străinătate (Franţa, Belgia, Italia, Spania, Brazilia, India etc.). În 1983 i se atribuie
un atelier de creaţie de către primăria oraşului Paris, http://centrulapostu.ro/
services/george-apostu/, accesat la 3.05.2020.
53 Maria-Magdalena Crişan, op. cit., https://www.observatorcultural.ro/
articol/zona-apostu-2/, accesat la 3.05.2020.
54 Mihai Istudor Vasile s-a născut în Ploieşti, la 15.03.1944. A absolvit
Institutul de Artă Plastică „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, în anul 1973.
Premii: 1979, pr. tineretului UAP; 2008, pr. I sculptură, Bienala Gh. Petraşcu,
Târgovişte. Ioana Vlasiu (coordonator), Virginia Barbu, Ruxanda Beldiman, Irina
Cărăbaş, Olivia Niţiş, Adrian-Silvian Ionescu, Tudor Stavilă, Adriana Şotropa,
Corina Teacă, Gheorghe Vida, op. cit. vol. II, p. 59.
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Expresia plastică a acestei ultime lucrări este dată de viziunea
artistului prin crearea unui dispozitiv care susţine mai multe foi de
metal perforate aleatoriu. Calităţile de soliditate şi rigiditate ale metalului sunt schimbate în supleţe, volumul nu mai există, iar sculptura
pare a prelua funcţia unui mediu care arată şi totodată ascunde
peisajul, care permite comunicarea cu acesta şi totodată o bruiază.55
Anii care au urmat nu au mai permis organizarea unor noi
simpozioane de sculptură la Galaţi, firul acestora fiind reluat de abia
în 1991, după ce regimul politic instaurat în 1947 fusese înlăturat. În
condiţii economice şi sociale noi, însă nu fără dificultăţi, a reînceput
organizarea unor noi ediţii a Taberelor de sculptură în metal, ajungându-se, în anul 2016, la ediţia a VII-a. Doar o mică parte din lucrări
au mai fost amplasate pe faleză, în contextul concesionării terenurilor
din această zonă, celelalte găsindu-şi spaţii prin oraş, în parcuri, în faţa
unor instituţii etc.
Dintre lucrările create în cadrul Taberei de sculptură în metal,
din anul 1991, pe faleza inferioară a mai fost amplasată, în continuarea
lucrărilor de la ediţiile trecute, lucrarea lui Aurel Vlad56, unul dintre
reprezentanţii postmodernismului în arta românească. Intitulată
sugestiv „Suflet pe ape”(Fig. 7), lucrarea reprezintă o pendulare între
sacru şi profan cu un rezultat dramatic pentru forma umană conturată
prin decuparea metalului.
Bela Crişan, autorul lucrării „Evoluţie” realizată la prima ediţie
a Taberei de sculptură de la Galaţi, revine în 1991 cu o nouă lucrare.
Emigrat în Austria din anul 1988, noua situaţie politică, economică şi
Ioana Vlasiu (coordonator), Virginia Barbu, Ruxanda Beldiman, Irina
Cărăbaş, Olivia Niţiş, Adrian-Silvian Ionescu, Tudor Stavilă, Adriana Şotropa,
Corina Teacă, Gheorghe Vida, op. cit., p. 59.
56 Aurel Vlad s-a născut la 31.04.1954 în Galaţi, fiind absolvent, în anul
1984, al Institutului de Artă Plastică”Nicolae Grigorescu” din Bucureşti. Membru
UAP. Premii: 1986, bursa Dimitrie Paciurea; 1990, pr. pentru sculptură al UAP;
1998, marele pr. al Salonului de artă, Bucureşti; 2000, pr. Academiei Române
pentru sculptură, Ioana Vlasiu (coordonator), Virginia Barbu, Ruxanda
Beldiman, Irina Cărăbaş, Olivia Niţiş, Adrian-Silvian Ionescu, Tudor Stavilă,
Adriana Şotropa, Corina Teacă, Gheorghe Vida, op. cit., p. 350.
55
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socială din România îl determină să conceapă o lucrare în stilul
caracteristic, prin care a expus parte din zbuciumul său sufletesc dintro perioadă în care libertatea culturală s-a pierdut. Noua lucrare
intitulată „Evoluţie-Revoluţie” a fost şi rămâne neînţeleasă pentru
privitorul care nu are o minimă percepţie asupra reprezentării
abstracte a unor stări sufleteşti. Părţi din piese metalice, angrenaje,
conducte, intalaţii termice, dar şi secera şi ciocanul, lăsate de artist în
starea lor dar dispuse într-o formă de expresivitate artistică, s-au
constituit într-o lucrare care a avut propria odisee. Amplasată pe
faleza inferioară în 1991, a rămas expusă în faţa celor care
comercializau fier vechi, sustrăgând cu uşurinţă piese metalice spre a
fi vândute. Lucrarea a fost mutată în oraş, apoi a dispărut pentru o
perioadă de timp şi, în final, şi-a regăsit locul pe malul Dunării.
Simbolistica referitoare la meşterul Manole ne este transmisă
de lucrarea lui Liviu Russu57, intitulată „Zidire”, prin care artistul
gândeşte materia ca pe un ansamblu, imprimându-i semnul care
transformă metalul într-o lucrare tridimensională menită să intre în
comunicare cu spaţiul înconjurător.
O participare de excepţie la ediţia din anul 1991 a Taberei de
sculptură în metal a fost cea a sculptorului german Ewerdt Hilgemann58 (Fig. 8). Lucrările acestuia sunt expuse în toate marile oraşe ale
lumii, iar oraşul Galaţi a fost privilegiat să deţină o asemenea lucrare.
Liviu Vladimir Russu (11.11.1951-19.11.2018), „Artist cu har și cu vocație
autentică, cu o uluitoare capacitate de sinteză a formelor, Liviu Russu a trăit
discret, s-a lăsat prea puțin răsfățat de critică și de public, a fost aproape zgârcit
cu expunerea propriei opere și a trecut în viața veșnică la fel de discret și de
smerit, precum a trăit.”, Luiza Barcan, „Liviu Vladimir Russu 11.11.1951 –
19.11.2018”, https://uap.ro/liviu-vladimir-russu-11-11-1951-19-11-2018/, aacesat
6.05.2020.
58 Ewerdt Hilgemann s-a născut în Witten, Germania, la 21 februarie 1938.
A studiat la Westfälische Wilhelms-University din Münster, a participat la
Werkkunstschule și la Universitatea Saarland din Saarbrücken. În anii 1960 a
avut rezidențe la Kätelhöhn Printers în Wamel, Asterstein în Koblenz și
Halfmannshof în Gelsenkirchen, Germania. Hilgemann a început să-și expună
lucrările în Europa la începutul anilor 1960 înainte de a se muta la Gorinchem,
57
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Hilgemann a realizat, la ediţia din 1991 a Taberei de sculptură
din Galaţi, o sculptură de mari dimensiuni pe care a intitulat-o „Omagiul lui Brâncuşi”. Lucrarea executată din oţel pe bază de implozie, are
o înălţime de 12 metri şi înfăţişează o coloană turtită formată din
paralelipipede vidate. Însă nimeni nu o poate admira deoarece, din
motive necunoscute, aceasta a fost transportată la locul amplasării, în
apropierea staţiei “Trecere bac”, fără a mai fi aşezată pe soclu.
Printre participanţii care au revenit la simpozioanele de
sculptură de la Galaţi s-a numărat şi Ingo Glass care, în 1991, a realizat
„Piramida Soarelui”, lucrare compusă din patru componente metalice
colorate în galben, care arată o continuă preocupare a sculptorului
pentru simplitate, forme, frumusețea formelor și arta combinării
culorilor59.
Lucrarea „Piramida Soarelui” a fost amplasată pe faleza superioară.
Dispunerea acestor lucrări monumentale atât pe faleza inferioară, cât şi pe faleza superioară a Dunării a creat un spaţiu
expoziţional unic în România, care se desfăşoară pe două direcţii.
Primul culoar expoziţional este oferit de faleza inferioară, imediat ce
treci de coloana ce anunţă “Tabăra de sculptură în metal Galaţi”. Pe
acest traseu volumele pregnante şi mai ales marile spaţii vide, cu
geometria lor alternantă, accentuează o mişcare sacadată.
Al doilea culoar, mai scurt şi paralel cu primul, începe cu o
lucrare dedicată Soarelui. Dinspre est prima lucrare care te întâmpină
este „Poarta Soarelui”, iar dinspre apus „Fructul Soarelui” cu o
frumoasă panoramă a Dunării în aval te încântă cu monumentalitatea

Olanda, în 1970. Din 1977 până în 1998 a predat Conceptul de dezvoltare la
Departamentul de Sculptură al Academiei Willem de Kooning din Rotterdam.
Din 1984 Hilgemann locuieşte și lucrează la Amsterdam. Atelierul său principal
a rămas însă în Hardinxveld-Giessendam, lângă Gorinchem, "Ewerdt
Hilgemann Park Avenue Project (OFFICIAL)", http://nyc.hilgemann.nl/?
Tnext=pr., accesat la 6.05.2020.
59 Apud Victor Neumann, „Ingo Glass – Forme și culori de bază. Spațiu,
ritm, lumină” https://www.muzeuldeartatm.ro/1072-2/
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ei. Între cele două lucrări se află „Poarta oraşului”, loc de marcare a
limitei interbelice a oraşului Galaţi.
Cei care traversează Dunărea cu bacul, sau au privilegiul unei
călătorii pe Dunăre, pot admira frumoasa panoramă a falezei cu lucrările din metal interpuse printre sălciile plângătoare (Fig. 9).
După anul 2006, aceste lucrări au căpătat, prin efectul Legii nr.
120, caracter de monumente de for public, intrând în baza de date a
acestei categorii de monumente60.
Trecerea timpului a însemnat şi o explozie a vegetaţiei pe
faleză, dar mai ales o permisivitate a construcţiilor mânate de interesul
pragmatic al unor investitori, astfel încât multe sculpturi au fost
acoperite, umbrite şi chiar „pângărite” de „simţul artistic” al mânuitorilor de graffiti. Arta însă, rămâne o formă de purificare, de conversie
alchimică, de transmutaţie a perisabilului în inalterabil, de
preschimbare a materialului vulgar într-un fapt spiritual care transcende limitele substanţei.
Însumarea acestor experienţe creative individuale, de-a lungul
acestor ediţii a Taberei de sculptură în metal de la Galaţi, modifică
identitatea unei ambianţe urbane şi sociale, operează prin gestul
polemic pe care îl angajează în câmpul conştiinţei publice, obligă un
spaţiu şi un timp să se conformeze unei alte ordini decît cea stabilită
de ierarhiile consumatoriste ale societăţii industriale.

ABSTRACT
The end of the seventh decade and almost the entire eighth decade of the last
century meant a real breath of fresh air for Romanian culture, by opening the political
regime to the West, creating a freedom of ideas, principles among the intellectuals
especially of artists.
As a necessity of the time, the cultural heritage of the cities began to be increased
by organizing artistic creation camps, in which sculpture played a decisive role, the
Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 403 din 10 mai 2006, actul
normativ are suficiente lacune, nefiind menţionate chestiuni legate de drepturile
de autor şi modalitatea de a se interveni asupra unui monument.
60
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resulting objects becoming goods of the cultural heritage of the organizing cities. Under
the condition of using local materials, many of the cities have enriched their cultural
heritage with sculptures in wood, stone, ceramics and iron. Even if it is not possible to
speak of sculpture, in the sense of carving the material, the modeling of clay and iron
executed by the Romanian sculptors participating in the camps, proved an eloquent
expression of an artistic sense of the highest level.
In 1976, the first edition of a metal sculpture camp was organized in the city of
Galaţi, the city being known as a city of national steel. With the help of participating
artists (most of them today of international notoriety) the metal was transformed into
abstract decorative compositions of special proportions that were placed on the Danube
seafront, the works transformed a portion of the seafront into a real open-air museum.
Some of the exhibits, of monumental dimensions, are unique in the country and in the
world, being inextricably linked to the world renown of creative artists.
Keywords: Galați, Danube cliff, metal sculpture, heritage, art and industry
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Fig. 1. Stâlpul Coloana Taberei de
sculptură de la Galați, 1976 (Foto Marius
Mitrof).

Fig. 2. Pasărea apelor – Silviu
Catargiu, 1976 (Foto Marius Mitrof)

Fig. 3. Evoluție – Bela Crișan, 1976 (Foto Marius Mitrof)
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Fig. 4. Septenarius – Ingo Glass, 1976 (Foto Marius Mitrof)

Fig. 5. Confulențe – Marilena Siclodi, 1977 (Foto Marius Mitrof)
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Fig. 6. Tatăl și fiul, Fructul Soarelui – Ingo Glass, 1977 (Foto Marius Mitrof)

Fig. 7. Suflet pe ape – Aurel Vlad, 1977 (Foto Marius Mitrof)
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Fig. 8. Omagiul lui Brâncuși – Ewerdt Hilgemann, 1991 (Foto Marius Mitrof)

Fig. 9. Sculpturi din metal văzute de pe Dunăre
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Fig. 10. Sculpturile din metal văzute de pe Dunăre (foto Marius Mitrof)

II. Tehnici și tehnologii de
restaurare

Biserica ,,Sfântul Dumitru” din Adâncata.
Restaurarea catapetesmei și a boltei
pictate pe lemn
Alexandrina CUȚUI*1

Date generale. Comuna Adâncata este situată în județul
Suceava, România. Comuna are în componență trei sate: Adâncata
(reședință de comună), Călugăreni și Fetești. Teritoriul comunei
Adâncata se află situată din punct de vedere fizico-geografic în
partea sud-estică a masivului deluros al Dragomirnei, subunitate
naturală a Podișului Sucevei. Comuna se învecinează astfel: la nord comuna Zvoriștea, la vest - comuna Mitocu Dragomirnei, la sud-vest
– municipiul Suceava, la sud orașul Salcea, la sud-est – comuna
Dumbrăveni iar la est – comuna Hănțești .
O primă așezare pe amplasamentul actualului sat Adâncata
datează din secolul al XVI-lea. După răscoala lui Gheorghe Doja
(1514) s-ar fi stabilit aici un grup restrâns de bejenari ardeleni care șiar fi făcut case „mai adânc”, în pădure. Moșia de aici a aparținut
boierilor Movilă, ea fiind donată Mănăstirii Teodoreni din Burdujeni
în anul 1596 de către postelnicul Toader Movilă. Satul a devenit astfel
mănăstiresc, cu bir și obligații către mănăstire.
Actualul sat Adâncata este atestat prima dată la sfârșitul
secolului al XVIII-lea; în catagrafia din 1772, așezarea avea un număr
de 35 case. Se presupune că satul ar fi fost întemeiat în jurul anilor
1700. Prin legea secularizării averilor mănăstirești din decembrie
1863, satul Adâncata a intrat în proprietarea statului, devenind parte
componentă a comunei Hănțești din județul Dorohoi. La sfârșitul
*1 Muzeul Național al Bucovinei, Suceava – România.
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secolului al XIX-lea, comuna Hănțești cuprindea satele Hănțești
(centru de comună), Adâncata și Mitoc. Adâncata era cunoscută sub
denumirea de Poiana Pustie.
În anul 1890 se înființează comuna Adâncata, aceasta fiind
formată din satele Adâncata și Mitocu Dragomirnei, care se desprind
din comuna Hănțești. Aflată mai aproape de orașul Suceava decât de
orașul Dorohoi (reședința de județ), comuna Adâncata a fost trecută
în anul 1928 la județul Suceava. În anii 1968-2004, satele din comuna
Hănțești au fost incluse în comuna Adâncata. În anul 2004, s-a
reînființat comuna Hănțești, care s-a desprins din comuna Adâncata.
Date generale despre Biserica ,,Sfântul Dumitru”. Biserica de
lemn „Sfântul Dumitru” din Adâncata este un lăcaș de cult ortodox
construit la sfârșitul secolului al XVIII-lea în satul Adâncata. Edificiul
religios se află localizat la o distanță de 7 km de municipiul Suceava,
pe drumul județean 209A, și are hramul Sfântul Dumitru, sărbătorit la
26 octombrie. Biserica de lemn fost inclusă pe Lista monumentelor
istorice din județul Suceava din anul 2010 la numărul 191, având codul
de clasificare SV-II-m-A-05486.
Prima biserică din satul Adâncata era situată în vatra satului și
se presupune că ar fi fost construită la sfârșitul secolului al XVII-lea.
Această afirmație este susținută și de descifrarea anului 1700 pe o
cruce de piatră aflată în cimitirul bisericii și care a fost descoperită de
către preotul Dimitrie Popovici, parohul bisericii noi din Adâncata în
perioada 1935-1974. Pe această piatră se află următoarea inscripție:
„Supt această piatră odihnește trupul roabei lui Dumnezeu Gafița fiica
preotului Dimitrie ot satul Adîncata văleat 1700”. Această Biserică ar fi
ars în totalitate în secolul al XVIII-lea. Pe locul bisericii arse a fost
construită o altă biserică, mai extinsă. Istoricii C. Ciocoiu și Nicolae
Stoicescu susțin această datare a bisericii, considerându-i ca ctitori pe
strămoșii familiei Scriban (originari din Burdujeni).
Biserica a fost restaurată capital între anii 1794-1796, prilej cu
care s-a modificat planul inițial al acesteia, (prin adăugarea spre vest
a unui spațiu cu rol de pronaos din bârne de brad și construirea pe
latura sudică a noii încăperi a unui pridvor de piatră) și s-au înlocuit
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elementele de lemn, deteriorate. Cronica parohiei consideră anul
1794 ca an al ctitoririi, acesta fiind înscris în pomelnicul-triptic,
împreună cu numele celor doi frați preoți (Ion și Gavril Horătău),
desemnați drept ctitori. Lăcașul de cult a fost resfințit în anul 1796 de
către arhiereul Anania Atonitul.O nouă serie de lucrări de reparații
au avut loc în perioada 1854-1860, cu această ocazie fiind reînnoit
acoperișul din draniță și înlocuită catapeteasma. Rolul bisericuței de
lemn a decăzut după construirea între anii 1929-1939 în centrul
satului a unei biserici de piatră, cu același hram.
Între anii 1972-1973, biserica-monument istoric a fost restaurată
la inițiativa mitropolitului Iustin Moisescu al Moldovei și Sucevei.
Biserica are pictură murală. În apropiere de biserică, se află și un turn
clopotniță din lemn. În anul 2001 a fost zidit un lumânărar în curtea
bisericii cu cheltuiala familiei lui Petru Girigan, primul ctitor al
Parohiei Adâncata II. În curtea bisericii se află două cruci vechi de
piatră, pe care se citesc cu greutate și nesigur următoarele inscripții
chirilice: „L(a)m scris eu ctitori Petru ot Bot(o)șani” și „Supt ac(e)astă
cruci odihnești trupul răposatului robului Dumnezeu Vasili ...icu din ...”.
Crucile sunt parțial acoperite de mușchi și au inscripțiile parțial
șterse de vreme.
Arhitectura. Biserica de lemn din Adâncata este construită din
bârne de stejar, îmbinate în „coadă de rândunică”, în cununi de bârne
orizontale, rostuite. Ea are un soclu de piatră scund. Edificiul are un
acoperiș înalt, din șindrilă bătută în „solzi”, cu o ușoară rupere în
pantă, care se racordează cu învelitoarea pridvorului.
Monumentul are plan dreptunghiular, cu absida altarului
poligonală și decroșată (elemente tipice la bisericile de lemn). Forma
decroșată a altarului nu mai este întâlnită la alte biserici de lemn din
ținutul Sucevei. Lucrările de restaurare desfășurate de-a lungul vremii au dus la modificarea planului construcției.
În interior, biserica este împărțită în patru încăperi: pridvor,
pronaos, naos și altar. Intrarea în biserică se face pe o ușă situată în
peretele sudic al pridvorului. Pridvorul are o formă pătrată și era
inițial deschis, având accesul spre est. El avea un parapet mediu de
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piatră, pe care se sprijineau patru-opt stâlpi fasonați. Ulterior, pridvorul a fost închis cu bârne de stejar, fiind practicate cu acest prilej
două deschizături pentru ferestre în pereții de est și de vest ai pridvorului.
Între pridvor și pronaos este un perete despărțitor pe unde se
intra în biserică înainte de construirea pridvorului. Intrarea se face
printr-un portal ce are dispuse pe ambele rame ale ușii motive
simetrice: o rozetă încadrată într-un cerc cu conturul marcat având
deasupra sa o decorație geometrică din romburi și linii frânte. Aceleași elemente decorative din linii frânte și romburi sunt întâlnite și la
ancadramentele ferestrelor.
Pronaosul actual de formă dreptunghiulară (3.65 x 4.40 metri) a
fost construit din bârne de brad încheiate în „amnare”. El are o
fereastră pe latura de vest (0.30 x 0.40 metri). Inițial, pronaosul actual
avea rol de pridvor.
Naosul are și el o formă dreptunghiulară (4.40 x 7.25 metri), cu
câte două ferestre de dimensiuni diferite pe laturile de nord și de
sud. Inițial, actualul naos găzduia și pronaosul cu lungimea de 2.40
metri. Acest lucru este demonstrat de faptul că cele două spații au o
boltire separată: deasupra naosului inițial se află o boltă semicilindrică, iar deasupra pronaosului inițial se află un tavan drept din
scânduri așezate longitudinal și sprijinite pe două grinzi transversale.
Altarul are o absidă de formă hexagonală neregulată (2.65 x 3.80
metri) și o singură fereastră în axa absidei. În partea de nord, decroșul se realizează de la prelungirea peretelui longitudinal la 1.30 metri
de la catapeteasmă, în timp ce în partea de sud, decroșul începe de la
nivelul catapetesmei. Între catapeteasmă și decroșul nordic se află
proscomidiarul. Deasupra altarului, la 2.40 metri înălțime, se află un
tavan drept.
Restaurarea catapetesmei. După dezasamblarea catapetesmei,
obiectele au fost desprăfuite pe suprafețele accesibile. S-au folosit
pensule aspre, lavete din bumbac și aspiratorul. Au fost extrase și elementele din metal care au fost prinse necorespunzător în elementele
componente ale catapetesmei sau au fost bătute cu scopul de a fixa
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elementele acesteia. De asemenea în cazul celor două tablouri pe
pânză din pronaosul bisericii, s-a făcut desprăfuirea folosind
aspiratorul și o pensulă pentru îndepărtarea murdăriei slab aderente.

Desprăfuire suport prin pensulare și prin aspirare

Tratamente pentru stoparea atacului xilofag și fungic
Această etapă de restaurare s-a realizat diferențiat astfel: La
icoanele pe lemn s-au făcut tratamente cu biocizi de tipul Perxil 10.
Soluția a fost aplicată prin injectare și pensulare. Pentru început s-a
făcut injectarea soluției în orificiile de zbor prezente pe reversul panourilor icoanelor. Ulterior, pentru un rezultat mai bun, verso-ul
icoanelor a fost pensulat cu soluție de perxil 10. Pentru ca soluția să
se evapore mai încet, icoanele au fost împachetate în saci de polietilenă.
Consolidarea suportului, a lemnului fragilizat, impregnarea cu
paraloid, înlocuirea lemnului lipsă. Lemnul fragilizat a fost impregnat cu rășini sintetice (Paraloid B72), în concentrații variate între 720%. Impregnarea lemnului s-a făcut prin injectare, imersie și pensulare. Fragmentele din lemn care lipseau au fost înlocuite cu elemente
din lemn nou, din tei uscat și stabilizat, sau cu lemn de balsa.
Reîmbinarea panourilor. Această etapă a constat în reîmbinarea panourilor din lemn ale icoanelor, care au fost dezilipite în zonele
de îmbinare datorate contragerii lemnului. Reîmbinarea s-a făcut prin
readucerea în plan a panourilor și lipirea acestora cu adeziv organic
(clei de origine animală). S-a urmărit ca pe suporafața pictată să nu
avem diferențe de nivel, iar în cazul panourilor unde contragerea
lemnului a deformat panoul, s-a urmărit pe cât a fost posibil ca
deformările să fie mai evidente pe reversul panoului.
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Pentru început, acolo unde situația impunea, au fost scoase
taversele și ramele. Astfel, scândurile care compuneu panourile s-au
detașat. Pe zona de îmbinare, au fost făcute degresări cu apă distilată
alcoolizată. Ulterior s-a aplicat liantul natural clei de iepure în
concentrație mare (40-60%). Panourile au fost readuse în plan, lipite
și presate în mengini până la uscarea liantului.
Consolidarea zonelor fisurate decalate și desprinse ale suportului. Aceste zone cu desprinderi (fisuri) ale panourilor din lemn
pe lungimea fibrei lemnului, au fost restaurate astfel:
Zonele cu fisură pe lungimea fibrei lemnului au fost încleiate și
presate în menghini.
Ramele icoanelor care au fost descleiate s-au curățat de
adezuvul vechi și sau reîncleiat, fiind și acestea prinse în dibluri din
lemn și încleiate cu liant din clei de iepure.

Reîmbinarea scândurilor care
compun panoul, lipirea acestora și fixarea în prese (menghină)

Reîncleierea ramei icoanei
(presarea acesteia în menghini)
reîmbinarea scandurilor ce
compun panoul
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Curățirea versoului, decaparea stratului de vopsea. Curățirea
versoului s-a făcut prin metode fizico-chimice. După ce suprafața
(verso-ul icoanelor) a fost desprăfuită ,,uscat” (LP 1-1), fiind
îndepărtată murdăria neaderentă sau slab aderentă, a urmat și
curățirea umedă. Murdăria aderentă de pe suprafața ce reprezintă
verso-ul icoanelor, a fost emoliată cu tampoane din vată umectate în
apă distilată și contrad (C 2000 10%). După emoliere, murdăria s-a
îndepărtat cu lama bisturiului. În zonele în care erau depuneri de
ceară sau murdărie rezistentă, s-a intervenit cu white spirit pentru
emoliere, ulterior, murdăria fiind îndepărtată tot cu lama bisturiului.
După soluția de white spirit, s-a intervenit din nou cu soluțăie de
contrad (10%) în apă distilată. La final, întreaga suprafață a reversului panorilor icoanelor a fost neutralizată, intervenindu-se cu
tampoane din vată umectate în apă distilată alcoolizată (50:50).
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Curățarea suportului din lemn. În cazurile în care versourile
icoanelor erau vopsite, stratul de vopsea s-a îndepărtat astfel: pentru
început au fost aplicate comprese din material textil îmbibat în
decanol gel. După emoliere și gonflarea stratului de vopsea, s-a
intervenit cu lama bisturiului pentru îndepărtare. Urmele de vopsea
rămase au fost îndepărtate cu tampoane din vată umectate în nitro –
diluant D209.

Îndepărtarea stratului de vopsea

Restaurare pictură. Consolidare profilactică. Această etapă s-a
realizat înainte de începerea procesului de restaurare propriu-zisă. Pe
zonele de risc, unde stratul pictural prezenta desprinderi, în zonele
cu lacune unde acestea puteau evolua sau în zonele de îmbinare a
panourilor, au fost aplicate fragmente de foiță japoneză, aplicată pe
suprafața pictată, fiind fixată cu soluție de clei de pește de concentrație mică (3%).
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Consolidare profilactică

Consolidare definitivă. După ce au fost restaurate și stabilizate
panourile icoanelor, s-a făcut consolidarea definitivă a stratului pictural. Peste foița japoneză aplicată la consolidarea profilactică, s-a
intervenit tot cu soluție din clei de pește, dar de această dată
concentrația a crescut până la 6-8%. După ce soluția a fost absorbită
de stratul pictural, au fost făcute călcări succesiva calde-reci. Călcările
calde au fost făcute cu spatula electrică urmate de călcări reci prin
aplicarea unor lespezi din marmură. Călcările fiind repetate, pentru
emolierea stratului pictural s-a folosit o lavetă din bunbac (tifon),
umectată în apă. Aceasta s-a aplicat pe suprafața ce urma să fie
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consolidată. Peste laveta din bumbac, s-a aplicat o folie de melinex,
pentru ca evaporarea apei să se facă încet și pentru ca spatula să
alunece pe suprafață. Călcările cale fac ca liantul din cei de pește să
fie emoliat, astfel încât acesta să pătrundă prin stratul pictural, în
stratul de preparație, iar acesta să adere la suport. După călcarea
caldă, s-a îndepărtat coala de melinex și tifonul. Pe suprafața pictată
s-a aplicat o coală de hârtie de filtru, iar peste aceasta s-au pus
presele reci din marmură. Acestea au rolul de a consolida cleiul de
pește prin răcire, de a readuce în plan stratul pictural și de al consolida și cu ajutorul hârtiei de filtru de a elimina excesul de umiditate. Operațiile au fost repetate pâna la stabilizarea stratului pictural. După consolidarea definitivă a stratului pictural, foița japoneză a
fost îndepărtată cu un tampon din vată umectat în apă distilată.

Călcări calde cu spatula electrică

Curățarea stratului pictural. Această etapă s-a realizat prin
curățirea fizico-chimică a suprafeței pictate. S-au folosit tampoane
mici de vată umectate în amestecul de solvenți (soluție stabilită în
urma microtestelor de solubilizare aprobată în comisia de avizare de
la minister). Aceste tampoane au fost înfășurate în jurul unor bețe din
bambus sau a pensetelor chirurgicale. După emoliere, stratul de
murdărie s-a îndepărtat cu lama bisturiului. Stratul de protecție al
icoanei a fost subțiat. Pentru uniformizarea acestuia (verni-ului),
ulterior, s-a umectat un tampon puțin mai mare în aceeași soluție,
acesta fiind plimbat pe toată suprafața icoanei.
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Stratul pictural în timpul curățării

Stratul pictural după curățare

Icoană ,,Sf. Ioan cel Nou de la Suceava- naos înainte și după curățarea
stratului pictural

411

Curățarea lacunelor. Această etapă a constat în degresarea
lacunelor din stratul pictural, prin emolierea cu apă distilată
alcoolizată. Murdăria depusă pe zonele lacunare și urmele de strat de
preparație au fost îndepărtate cu lama bisturiului.

Exemple de curățarea lacunelor

Grunduirea lacunelor, craclurilor și fisurilor, finisarea și
izolarea chiturilor 25%. Pentru început pe suprafețele lacunare a fost
aplicată o soluție de clei de pește 8%. Ulterior, după uscare, în această
soluție s-a adăugat praf de cretă purificat, astfel încât soluția să aibă o
consistență lăptoasă. Cu această soluție s-a făcut ,,tivirea” marginilor
lacunelor. Pentru următoarele straturi, s-a mărit densitatea soluției.
S-a adăugat praf de cretă, până cănd soluția a avut densitatea ,,smântânii fluide”. Straturile de chit s-au aplicat cu pensula, iar acolo unde
lacunele au fost mai mari stratuile s-au aplicat succesiv pe verticală și
orizontală. După ce straturile de chit au depășit ușor nivelul stratului
pictural, acestea s-au finisat prin șlefuire cu hârtie abraziva de
granulație foarte mică.
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Chituirea lacunelor, finisarea si izolarea chiturilor
Integrarea cromatică a chiturilor și rosăturilor 45%. Această
etapă s-a făcut diferențiat, ținându-se cont de mai multe aspecte. La
picturile pe pânză unde se află culori pe bază de ulei, s-au folosit la
reintegrare tot culori pe bază de ulei. Ca metodă a reintegrarii s-a
folosit vellaturra (pată de culoare).
La icoanele pe lemn, unde stratul pictural era format din
culori pe bază de apă, s-au folosi culori de apă aqarella. Ca metodă
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de reintegrare, am folosit trategio (prin linii) la lacunele mari si
rittoco (prin puncte) la lacunele pe suprafețe mici.
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Exemple de icoane integrate cromatic

Integrări cromatice prin metoda strattegio

Vernisarea integrăilor cu verni de retuș. Suprafețele lacunare
care au fost reintegrate cromatic au fost vernisate separat de restul
suprafeței pictate, folosindu-se un veni special pentru retuș. Acesta sa aplicat cu pensula in strat subțire.
Vernisarea finală. S-a efectuat cu verni obținut din rășini
naturale, de tip Damar. În verniul inițial s-a adăugat 20% esență de
terebentină pentru diluție și pentru mărirea elasticității. Venisatea s-a
făcut cu o pensulă lată, moale din păr natural. Verniul s-a aplicat în
două straturi. Primul strat s-a aplicat pe verticală, pe lunguimea
fibrei lemnului, al doi-lea strat fiind aplicat pe orizăntală.
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Icoane Împărătești înainte de restaurare și după integrare integrare cromatică și
vernisare

Bolta pictată. Tratamente de stopare a atacului biologic.
La bolta pictată, pentru început s-a aplicat un tratament cu
preventol. Soluția s-a aplicat atât direct pe suprafața pictată după
desprăfuire cât și odată cu cleiul de pește folosit la consolidarea profilactică.
Consolidare profilactică. Această etapă a constat în aplicarea
hârtiei pelur pe întreaga suprafață pictată pentru a fi protejat stratul

417

pictural în timpul lucrărilor din biserică. Hârtia a fost fixată cu soluție
de clei de pește 6%, în care a fost adăugat și preventol, pentru ca pe
termen lung, (până la restaurarea propriu-zisă), să nu evolueze atacul
biologic.

Consolidarea profilactică pe bolta pictată

Consolidare definitivă. Datorită faptului că stratul pictural
prezenta o fiabilitate accentuată, consolidarea definitivă s-a efectuat
în mod repetat, în mai multe etape. Pentru început, s-a pensulat
soluție de clei de pește 6% cu adaos de preventol pe toată suprafața,
urmate de călcări repetate ale întregii suprafeți cu spatula caldă. La
călcări s-a folosit material textil umezit și folie de melinex. Ulterior a
fost extrasă hârtia pelur de pe suprafață, prin umezirea cu tampoane
de vată. O nouă etapă a consolidării definitive s-a efectuat după
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curățarea fizico-chimică a stratului pictural. Cea din urmă etapă a
consolidării definitive a stratului pictural, a constat în consolidarea
cu soluție de gălbenuș de ou în apă distilată în care s-a adăugat preventol pentru împiedicarea dezvoltării ciupercilor și acid acetic care
de asemenea are rol antifungic, dar și fixează culoarea și o ,,înviorează”.

Consolidarea definitivă pe bolta pictată

Consolidarea suportului din lemn, impregnarea cu paraloid,
completare cu lemn nou. Consolidarea s-a făcut prin injectarea paraloidului în concentrație de 15% in zonele afectate. Completarile cu
lemn nou s-au făcut, folosindu-se fâșii din lemn de balsa, care s-au
lipit în zonele lacunare. S-a folosit ca adeziv rășini epoxidice.
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Fixarea s-a făcut folosindu-se atele din lemn.

Impregnare cu paraloid prin pensulare

Curățarea stratului pictural. Această etapă s-a realizat prin
curățirea fizico-chimică a suprafeței pictate. S-au folosit tampoane
mici de vată umectate în amestecul de solvenți (soluție stabilită în
urma microtestelor de solubilizare aprobată în comisia de avizare de
la minister). Aceste tampoane au fost înfășurate în jurul unor bețe din
bambus sau a pensetelor chirurgicale. După emoliere, stratul de
murdărie s-a îndepărtat cu lama bisturiului.
Curățarea lacunelor. Această etapă a constat în degresarea
lacunelor din stratul pictural, prin emolierea cu apă distilată alcoolizată. Murdăria depusă pe zonele lacunare și urmele de strat de
preparație au fost îndepărtate cu lama bisturiului.
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Curățarea stratului pictural

Grunduirea lacunelor, craclurilor și fisurilor, finisarea și izolarea chiturilor. Pentru început, pe suprafețele lacunare a fost
aplicată o soluție de clei de pește 8%. Ulterior, după uscare, în această
soluție s-a adăugat praf de cretă purificat, astfel încât soluția să aibă o
consistență lăptoasă. Cu această soluție s-a făcut ,,tivirea” marginilor
lacunelor. Pentru următoarele straturi, s-a mărit densitatea soluției.
S-a adăugat praf de cretă, până cănd soluția a avut densitatea
,,smântânii fluide”. Straturile de chit s-au aplicat cu pensula, iar acolo
unde lacunele au fost mai mari stratuile s-au aplicat succesiv pe
verticală și orizontală. După ce straturile de chit au depășit ușor
nivelul stratului pictural, acestea s-au finisat prin șlefuire cu hârtie
abraziva de granulație foarte mică.

Chituirea lacunelor și finisarea chiturilor
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Reintegrarea cromatică s-a făcut cu culori pe bază de apă
(aqarella). Metoda de reintegrare a fost tratteggio (prin linii).

Vernisarea finală. Pentru protejarea stratului pictural s-a folosit
un verni obținut din Verni damar în amestec cu ceara curată (verni
mat). Acesta s-a aplicat prin pensulare.
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ABSTRACT
The restoration of the iconostasis and the painted vault-The “Saint Dumitru”
Church- Adancata The “Saint Dumitru” Church from Adancata has been built at the
end of the XVIII Century (1794-1796). Some components of the original iconostasis are
in the narthex of the church. The new iconostasis which is made in tempera colours is
from the XIX Century-the mobile part-. It is composed of the register of lap icons, royal
icons and royal feasts. The register of the apostles, prophets, Saint Cross and moleniile
are painted on the east wall which splits, in the superior part, the nave from the altar.
Those from the last are from the end of the XVIII Century. Also from that Century is
the painting on the vault of the nave. Because the church is made of wood, it has the
vault of the nave made of softwood timbers which were primed and painted. Over time,
the church has undergone several repairs and rehabilitations. In 2018 the whole church
ensemble has been restored, including the iconostasis and the painted vault.
Keywords: church, iconostasis, painted vault, wood, restoration.

Biblia tipărită la Sankt Petersburg (1819)
de la Ruginoasa.
Stare de conservare – propuneri de tratament
Cristina Maria CÎMPIANU*
I. Istoricul apariției Bibliei de la Sankt Petersburg
La Ruginoasa se păstrează un exemplar din Biblia tipărită în
1819 la Sankt Petersburg, pentru Basarabia, exemplar ce aparținea
parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel - Dumbrăvița.
Biblia de la Sankt Petersburg este a treia ediție a Bibliei
apărută integral în limba română, după Biblia de la București din
1688 și Biblia de la Blaj din 1795. Ea apare sub supravegherea
mitropolitului Chișinăului și Hotinului, Gavriil Bănulescu - Bodoni și
a arhimandritului Varlaam Cuza, egumenul mănăstirii Dobrovăț.
Originar din Ardeal, Gavriil Bănulescu - Bodoni capătă simpatia rușilor în timpul războaielor turco-ruse și a ocupației rusești de
la 1806 - 1812 devinind mitropolitul Kievului iar mai apoi, după
anexarea Basarabiei, ajunge exarh al Mitropoliei Moldovlahiei până
la 30 martie 1821 când se stinge din viață1.
În anul 1812 este înființătă la Sankt Petersburg „Societatea
Biblică Rusească”. Scopul înființării acestei societăți era, printre
altele, traducerea și tipărirea bibliei în limbile popoarelor din imperiu. Prototipul acestei societăți, atipice pentru Rusia, a fost
„Societatea Biblică Britanică și Străină” (British and Foreign Bible
Society) înființată la Londra în 1804. Un rol deosebit în organizarea
*Muzeul Județean „Ștefan cel Mare”, Vaslui – România.
1 Ștefan Ciobanu, Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă,
Editura „Asociației Uniunea Culturală Bisericească din Chișinău”, 1923, p. 37.
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activității „Societății Biblice” de la Petersburg l-a avut principele A.
N. Golițîn ce avea și funcția de administrator principal al afacerilor
duhovnicești ale religiilor străine2.
Istoria cărţii religioase tipărită în limba română în perioada
păstoriei mitropolitului Gavriil Bănulescu - Bodoni cuprinde și ediţiile apărute la Sankt Petersburg - Noul Testament, ediţii separate
(1817, 1819) și respectiv, Biblia (1819), a treia ediţie integrală cunoscută în spaţiul românesc3.
Cercetătoarea Maria Danilov identifică două etape în realizarea Bibliei de la Sankt Petersburg:
- în prima etapă (11 august 1815 - 18 decembrie 1817) a fost
pregătit pentru tipar Noul Testament (1817, ediţie separată), totodată
s-s efectuat corectura primelor două cărţi ale Vechiul Testament.
Aceste texte au fost trimise la Chişinău pentru a fi corectate de către
mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni;
- în cea de a doua etapă (18 decembrie 1817 - 15 august 1819),
s-a efectuat corectura cărților sfinte doar la Sankt Petersburg, sub supravegherea egumenului Varlaam Cuza ce fusese chemat de la Iași)4.
Principele A. N. Goliţîn cere exarhul Gavriil să-i trimită o
Biblie românească care să-i servească drept original pentru o nouă
ediţie sub egida Societăţii Biblice. Mitropolitul Gavriil BănulescuBodoni a expediat la Petersburg două Biblii, Biblia de la 1688, de la
București și Biblia tipărită la Blaj, în 1795. Odată cu trimiterea celor
două Biblii, exarhul trimite și o scrisoare în care recomandă Comitetului din Petersburg să nu folosească Biblia de la 1688, care, în opinia
lui era „o traducere greoaie și neclară”, ci pe cea din Ardeal ca fiind
una tradusă „de pe ediţiile celor 70 de interpretatori de răsărit, și este

Maria Danilov, Istoricul tipăririi și arealul de răspândire a Bibliei Românești
de la Petersburg (1819), în „Tyragetia”, vol. IV - V, Chișinău, 1997, p. 215.
3 Maria Danilov, Cartea basarabeană în colecțiile Bibliotecii Academiei Duhovniceşti din Sankt Petersburg (sec. XIX - înc. sec. XX), în „Magazin bibliologic”, nr.
1 - 4, Chișinău, 2015, p. 10.
4 Ibidem, p. 11.
2
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mai clară, și în ea se întrebuinţează limba cea nouă, mai înţeleasă”5.
Principele A. N. Goliţîn, președintele Societății Biblice, a dat prioritate Bibliei de la Blaj (adresa din 26 ianuarie 1816), comunicând, totodată, că va începe cât mai repede tipărirea Noului Testament (ediţie
separată). Exarhul mai era informat despre decizia Comitetului în
privinţa corecturii cărţii care, inițial, va fi „supravegheată de principele Ipsilantie și consilierul Matei Krupenschi, cunoscători de limbă
moldovenească”. A. N. Goliţîn îl mai ruga pe exarhul Gavriil să
însărcineze o faţă duhovnicească din eparhie, dintre cei cunoscători
„ai limbii moldovenești” care ar face corectura foilor pe care le va
trimite la Chișinău6.
Deoarece drumul cărții de la Sankt Petersburg la Chișinău ar fi
fost anevoios și de durată, Gavriil Bănulescu - Bodoni a avut intenția
de a tipări la Chișinău ediția Bibliei inițiată sub egida Societății
Biblice Ruse așa cum reiese din scrisoarea din 23 iunie 1816: „[…]
Întru asigurarea supravegherii tipăririi Sfintei Scripturi, să se trimită
hârtie și caractere la Chișinău, pentru a continua culegerea cărţii în
Tipografia Exarhicească“. Exarhul Gavriil Bănulescu-Bodoni dorea să
supravegheze personal tipărirea integrală a Bibliei la Chișinău.
Cererea exarhului n-a fost acceptată, răspunsul oficial venit din
partea principelui A. N. Goliţîn afirma că „societatea s-ar expune
unor mari greutăţi dacă ar trimite la Chișinău materialul necesar
tipăririi cărţii […], iar cheltuielile pentru editarea Bibliei vor spori
mult”7. Principele îl roagă în schimb pe mitropolit să fie căutată o faţă
duhovnicească ce să supravegheze tipărirea cărții la Petersburg,
Societatea Biblică asumându-și „întreţinerea cuvenită a persoanei
trimise, alocând în acest scop 25.000 ruble“8. Mitropolitul Gavriil îl
cheamă pe arhimandritul Varlaam Cuza, egumenul mănăstirii Dobrovăţ din Moldova, fost elev al lui, ce avea cunoștințe temeinice în

Ștefan Ciobanu, op. cit., p. 50.
Maria Danilov, Cartea basarabeană …, p. 11.
7 Ibidem, p. 12.
8 Ibidem.
5
6
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limbia română și greacă. Acesta pleacă împreună cu un psalt spre
Petersburg în februarie 18179.
Ediția integrală a Bibliei în limba română a ieșit de sub tipar în
luna august 1819, după cum se arată în prefaţa cărţii „[...] tipărită cu
blagoslovenia Sfântului Îndreptătorului a toată Rossia Sinod Dumnezeiească scriptură a legii vechi și cei noao de tălmăcire românească,
care mai întâiu s-au tipărit în Transilvania, iară acum s-au tipărit cu
cheltuiala Rossieneșcii Societăţi a Bibliei […]”. Pagina de titlu a cărții
cuprinde următoarele: „Biblia / adică / Dumnezăiască scriptură / a
legii vechi și aceiu noao / cu cheltuiala Rossieneșcii Societăți a Bibliei.
/ În Sanctpetersburg / în tipografia lui Nic. Grecia / în anul 1819
august 15 zile” (Fig. 1)
Societatea Biblică Rusă a fost cea care a gestionat foarte strict
distribuirea exemplarelor Sfintei Scripturi. Un exemplar din Biblia în
limba română se vindea cu 12 ruble și 50 copeici. Spre exemplu, din
cele tipărite în limba rusă se vindeau cu 6 ruble bucata, iar o Biblie în
limba germană se vindea cu 10 ruble10. Așadar, Biblia de la Sankt Petersburg apare într-un tiraj de 5000 de exemplare, fiind a treia cunoscută în spațiul românesc, fiind destinată în primul rând românilor
din Basarabia, Societatea Biblică Rusă primind sume de bani speciale
pentru editarea Bibliei în scopuri misionare11.
Asupra „Societății biblice rusești, secția din Basarabia” în
Biblioteca Academiei Romane se găsește o „Dare de seamă a comitetului, pe anui 1819” tipărită în limba rusă la Sankt Petersburg, în
tipografia lui N. Grecia în anul 1820: „...Acum Comitetul are un nou
motiv de bucurie. În curând el va primi un transport însemnat din
Sankt Petersburg, cu cărți ale Sf. Scripturi în diferite limbi, între care
se află, într-o mare cantitate, Biblia completă, în [limba] moldovenească. Simțind valoarea acestui dar, care în aceste țări este așa de
Ștefan Ciobanu, op. cit., p. 50.
Maria Danilov, Cartea basarabeană …, pp. 10 - 12.
11 Lăcrămioara Manea, Din activitatea tipografică a mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni (1808-1812, 1813-1821) și prezența unor ediții vechi românești în colecții nord-dobrogene, în „Tyragetia”, vol. IX [XXIV], nr. 2, Chișinău, 2015, p. 101.
9

10
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rar, Comitetul, în ședința precedentă a luat măsuri efective pentru
răspândirea, pretutindeni, a acesteia. La toți membrii acestui comitet,
la tot clerul din regiunea Basarabiei și, prin intermediul acestuia, la
mirenii cari iubesc cuvântul mantuirei lor, li se va distribui această
Biblie moldovenească nou tipărită. Comitetul nu s-a mărginit numai la
aceasta. S-a hotărât să se întrebuinteze toate mijloacele posibile pentru răspândirea acestei cărti dumnezeești și între locuitorii din
Moldova și din Valahia. Referitor la primii [moldoveni], Comitetul
are deja încredințarea dela prea-o-sfințitul Mitropolitul Ierapol,
corespondentul nostru, că ei cu dragoste și cu mulțumire către Domnul vor primi acest neprețuit dar al lui”12. Eparhia din Chișinău
dădea câte o Biblie și un Nou Testament fiecărui preot care se hirotonea, iar Noul Testament era trimis tuturor protopopilor cu rugămintea
de a-i obliga pe toți preoții să cumpere câte un exemplar.13
II. Starea de conservare – propuneri de tratament
Biblia are dimensiuni relativ mici, 15 cm x 23 cm și o grosime a
blocului de carte de 9 cm. Este tipărită în limba română cu caractere
chirilice, pe hârtie de fabricație manuală, linii de apă verticale prezente,
la o distanță de 2,8 cm, fără filigrane. Textul este dispus pe două coloane scris cu cerneală tipografică neagră. Legătura cărții este realizată
pe 4 nervuri semiprofilate, scoarțe confecționate din carton presat și
învelitoare din piele de culoare maro dintr-o singură bucată, fără
ornamente. Forzațul este confecționat din același tip de hârtie manuală.
La nivelul cotorului pielea prezintă pierderi de suport, hârtia
prezintă pH acid. Exemplarul de la Ruginoasa se află, totuși, într-o stare de conservare relativ bună, cusătura cărții este integră, ceea ce nu necesită desfacerea blocului de carte pentru operațiuni viitoare de
restaurare.
Starea de conservare a cărții
Degradări biologice:
Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Dan Simonescu, Bibliografia româneasca veche,
Tomul III, Ediţiunea Academiei Române, Bucureşti, 1912-1936., p. 290.
13 Ștefan Ciobanu, op. cit., p. 53.
12
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- orificii de eclozare și galerii de zbor produse de insecte (Fig.
4, 8);
-atac fungic, pete de diferite culori (Fig. 7);
-foxing (Fig. 4, 6);
Degradări fizico - mecanice ce duc la îmbătrânirea materialelor
componente manifestate prin:
-pierderea agentului de încleiere ce a dus la scăderea gradului
de încleiere în zonele afectate de infiltrațiile de apă (Fig. 8);
-depuneri de praf și de murdărie;
Degradări chimice, îmbătrânirea materialului suport manifestată
prin:
-creșterea acidității hârtiei (pH 5);
-degradarea adezivului folosit la legătorie;
-degradări sociale: îndoirea colțurilor;
-însemnări manuscris ce nu au legătură cu textul (Fig. 2);
-cotorul cărţii are pielea rigidizată, cu rupturi şi lipsuri de
suport (Fig. 3);
-prezintă alterări cromatice, decolorări și rosături.
Propuneri de tratament
După studierea stării de conservare şi a rezultatelor analizelor
şi investigaţiilor biologice şi fizico-chimice se fac următoarele propuneri privind restaurarea obiectului:
1. Dezinfecţia (sectorul tratamentelor carantină), urmată de
testele de viabilitate.
2. Fotografierea în ansamblu şi în detaliu pe tot parcursul
procesului de restaurare: înainte, în timpul şi după restaurare;
3. Operaţii de curăţire a cărții.
3.1 Metode uscate.
Desprăfuirea pentru îndepărtarea prafului şi a urmelor de
murdărie
3.2. Metode umede.
Datorită faptului că nu se impune desfacerea blocului de
carte, iar în plus cerneala, în urma testelor de solubilitate, s-a
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dovedit a fi insolubilă în apă se va efectua tratamentul umed
prin tamponare.
4. Consolidarea cusăturii și restaurarea pielii
Condiții de etalare
Este important să se mentină un nivelul scăzut al luminii.
Nivelurile recomandate sunt 50-80 lux. Este indicat să se evite
fluctuațiile temperaturii și umidității relative. Nivelurile recomandate sunt 18°C și umiditate relativă de 50 - 65%. Documentele pe suport
papetar trebuie protejate de razele UV. Sunt recomandate utilizarea
unor filtre UV pentru sistemul de iluminat sau a altor materiale de
filtrare UV, componenta UV emisă de sursele de iluminat nu trebuie
să depăşească 75 W/lm.
ABSTRACT
The St. Petersburg Bible is the third edition of the Bible published entirely in
Romanian, after the Bucharest Bible of 1688 and the Blaj Bible of 1795. It comes to light
under the supervision of Metropolitan of Chisinau and Hotin, Gavriil Bănulescu Bodoni and Archimandrite Varlaam Cuza, the abbot of the Dobrovăț monastery from
Iași, the uncle of the future ruler Alexandru Ioan Cuza.
At Ruginoasa is kept a copy of the Bible printed in 1819 in Sankt Petersburg,
for Bessarabia, a copy belonging to the parish of the Holy Apostles Peter and Paul Dumbrăvița.
Keywords: bible, Sankt Petersburg, Gavriil Bănulescu - Bodoni, Ruginoasa,
conservation.
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Fig. 1. Pagina de titlu a Bibliei
de la Sankt Petersburg, 1819.

a)

Fig. 2. În anul 1960 / toamna au ținut /
până la I Decemvrie / fără zăpadă la I
Dec. / stil vechi iar pe nou / în 14 zile au
început / cu lapoviță.
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b)
Fig. 3. Cotorul cărţii are pielea rigidizată, cu rupturi şi
lipsuri de suport, prezintă alterări cromatice, decolorări
și rosături (a); pierderi de suport (detaliu) (b)

Fig. 4. Pete de foxing, orificii de
eclozare și galerii de zbor produse
de insecte

Fig. 5. Fracturarea blocului de carte
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Fig. 6. Pete de foxing
Fig. 7. Pete de diferite culori

Fig. 8. Infiltrații de apă, galerii de zbor produse de insecte

Reabilitarea Monumentului Eroilor
Primului Război Mondial din Galata - Iași
Ioan SASU*, Constantin FIRTEA**
Nicoleta IRIMIA, Alexandru GRAUR

1. ARHITECTURA
1.1. Descrierea generală
1.1.a) Denumirea investiției
REABILITAREA MONUMENTULUI
EROILOR
DIN
PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. CALEA GALATA, MUN.- IAŞI,
JUD.- IAȘI.
1.1.b) Elaboratorul documentației
- Proiectant general - S.C. PROGANEX 2005 S.R.L. IAȘI.
- Proiectant arhitectura - S.C. PROGANEX 2005 S.R.L. IAȘI.
- Proiectant structură - S.C. PEC S.R.L. IAȘI.
1.1.c) Beneficiarul investiţiei
- Municipiul Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, Nr.11, 700064
1.1.d) Zona - Corpul de clădire C1.
- În prezent, Monumentul Eroilor nu este inclus în Lista
Monumentelor Istorice, documentația fiind în curs de Avizare,
privind înscrierea în Listă.
Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial, este amplasat
în județul Iași, în intravilanul Municipiului Iași, terenul fiind proprietatea Consiliului Local Iași, zona de amplasare fiind Cartierul Galata.

*
**

S.C. PROGANEX 2005 S.R.L., Iași – România.
S.C. PEC S.R.L., Iași – România.
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Ministerul Culturii și Identitătii Naționale acordă sprijinul
pentru manifestările și proiectele dedicate aniversării Centenarului
României (1918-2018) și a Primului Război Mondial, finanțând autoritățile publice. În acest context, Municipiul Iași a demarat un proiect, solicitând Ministerului Culturii și Identității Naționale finanțare
pentru proiectul ,,Reabilitarea Monumentului Eroilor din Primul
Război Mondial”. Comitetul Interministerial pentru Centenar în data
de 06.07.2018 a aprobat, conform solicitării depuse de Municipiul
Iași, finanțarea investiției ,,Reabilitarea Monumentului Eroilor din
Primul Război Mondial”.
Municipiul Iași a aprobat prin Consiliul Local, conform H.C.L.
nr. 334 din august 2018, realizarea proiectului ,,Reabilitarea Monumentului Eroilor din Primul Război Mondial”, cu fonduri de la
bugetul local și de la Bugetul de stat (Ministerul Culturii si Identității
Naționale), deoarece Monumentul construit între anii 1928 -1930, se
afla într-o stare avansată de degradare. Astfel, este necesară realizarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, conform
H.G. 907/2016, cu finanțare de la Ministerul Culturii și Identitătii
Naționale.
- Categorie - Monument de for public.
- Datare - 1930.
- Imobilul teren nu este nu este grevat de sarcini, nu sunt notate
litigii, este situat în zona de versant, conform H.C.L. nr.97/1998, este
Monument de for public și se află în zona de protecție a monumentelor istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2015, Județul
Iași, aprobată prin Ordinul 2828/2015 - Ansamblul Mănăstirii Galata,
monument istoric clasat în grupa A - monumente istorice de valoare
naţională şi universală.
1.1.e) Amplasarea este în vecinătatea ansamblului Mănăstirii
Galata Iași.
Nr.
Cod LMI
Denumire
Localitate
Adresa
Datare
crt.
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Municipiul
Iași

IȘ-II-m-A03940.02

Ansamblul
Mănăstirii
Galata
Biserica
,,Înălțarea
Domnului
Palat
Domnesc

1122

IȘ-II-m-A03940.03

Turn
clopotnita

Municipiul
Iași

1123

IȘ-II-m-A03940.04

Zid de
incintă

Municipiul
Iași

1119

IȘ-II-m -A 03940

1120

IȘ-II-m-A03940.01

1121

Municipiul
Iași
Municipiul
Iași

Str.
Mănăstirii,
nr. 4
Str.
Mănăstirii,
nr. 4
Str.
Mănăstirii,
nr. 4
Str.
Mănăstirii,
nr. 4
Str.
Mănăstirii,
nr. 4

1582 1583
1582 1583
1726 1728
1584

1584

1.1.f) Geologia și seismicitatea
- Conform P100-1/2006 și P100-3/2008, în baza cărora s-a
efectuat evaluarea structurală din cadrul expertizei tehnice, întreg
amplasamentul se află în zona seismică cu valoarea de vârf a accelerației terenului, de proiectare, pentru cutremure având intervalul
mediu de recurență IMR = 100 ani, ag = 0,20g și perioada de colț Tc =
0,7 sec.
- Clasa de importanță seismică II cu γI = 1,2, conform P100 1/2006;
- Construcția se încadrează în Categoria 1C” de importanță
conf. H.G. 766/97.
- Gradul de rezistenţă la foc este - II.
1.1.g) Necesitate și scop
Monumentul Eroilor are un singur corp de clădire identificat în
Planșele de Cadastru și Topografice prin Corp C1. Conform Studiului istorico - arhitectural, construcția C1 de for public ,,Monumentul
Eroilor din Primul Război Mondial” a fost construit în perioada anilor 1928 -1930.
Construcția existentă este un edificiu cu destinația - Monument
de for public, emblematic pentru Municipiul Iași. Primăria Munici-
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piului Iași, prin Direcția tehnică și Servicii comunitare Birou versanți,
a înaintat Direcției Județene pentru Cultură Iași, Solicitarea privind Declanșare procedură de clasare ansamblu monumental de for public
,,Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial”, cu adresa Strada
Galata, nr. 63 (Dealul Galata), Iași.
Documentația a fost analizată în ședinta Comisiei Zonale a
Monumentelor Istorice nr. 5, din 11.09.2018 și în conformitate cu prevederile art. 26, din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată - a primit Aviz favorabil, înregistrat cu nr.
2556 din 12.09.2018, la Direcția Județeană pentru Cultură Iași.
Urmează procedurile de clasare conform Ordinului M.C.C. nr.
2260 din 18.04.2008, art.13.2.b - la propunerea Consiliului Municipal
Iași.
Ministerul Culturii și Identității Naționale acordă sprijinul
pentru manifestările și proiectele dedicate aniversării Centenarului
României (1918- 2018) și a Primului Război Mondial, finanțând autoritățile publice. În acest context, Municipiul Iași a demarat un proiect
solicitând Ministerului Culturii și Identitătii Naționale finanțare
pentru proiectul ,,Reabilitarea Monumentului Eroilor din Primul
Război Mondial”.
Comitetul Interministerial pentru Centenar, în data de 06.07
2018 a aprobat, conform solicitării depuse de Municipiul Iași, finanțarea investiției ,,Reabilitarea Monumentului Eroilor din Primul Război Mondial”. Municipiul Iași a aprobat prin Consiliul Local,
conform H.C.L. nr. 334 din august 2018 realizarea proiectului
,,Reabilitarea Monumentului Eroilor din Primul Război Mondial”, cu
fonduri de la bugetul local cât și de la Bugetul de stat (Ministerul
Culturii si Identității Naționale), deoarece Monumentul construit
între anii 1928 - 1930 se afla într-o stare avansată de degradare.
1.2. Starea de conservare
1.2.a) Categorie - Monument de for public
1.2.b) Propus pentru categoria III, Monument de for public
(având funcțiuni de arhitectură).
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- Monument cu Solicitare de declanșare pentru procedura de clasare
ansamblu monumental de for public ,,Monumentul Eroilor din Primul
Război Mondial”, solicitare analizată în ședința Comisiei Zonale a
Monumentelor Istorice nr. 5, din data de 11 septembrie 2019 și cu
Aviz favorabil, nr. 2566 din 12.09.2018, emis de Direcția Județeană
pentru Cultură Iași.
1.2.c) Starea generală de conservare
- Se apreciază construcția existentă, pe ansamblul ei ca
aparținând clasei de risc seismic Rs III.
- Conform P100- 1/2006; CR 6/2006 și P100- 3/2008 construcția
este încadrată în clasa Rs III.
- Pentru finisaje și componente artistice lucrările de restaurare
sunt strict necesare datorită gradului avansat de degradare a acestora, conform Releveului și Studiului istorico - arhitectural întocmite
în anul 2019.
1.2.d) Date și indici ce caracterizează - investiția propusă
Recapitulație - Situația existentă - Ob. 01- Monumentul Galata
0
1
2
1
Aria construită - A.c.
22,55 mp
2
Aria desf. construită - A.d.c.
52,60 mp
3
Aria utilă - A.u.
26,69 mp
4
Volumul total construit - V.t.
215,72 mc
1.3. Scurt istoric
În anul 1928, Societatea „Cultul Eroilor” Filiala Iași a inițiat
construirea Monumentului Eroilor din Iași, dedicat cinstirii și comemorării eroilor căzuți pentru patrie în anii 1916-1918. Monumentul
este amplasat pe dealul Galata din apropierea Mănăstirii cu același
nume Galata, pe marginea drumului care asigură legătura cu cartierul Nicolina sau spre comuna Miroslava, astăzi Calea Galata.
În România, cele mai multe mausolee se află amplasate pe fosta
linie a frontului, acolo unde s-au dat marile bătălii, cele din Iași
având un specific, fiind destinate eroilor din trupele aflate în refacere,
care au decedat în spitale din cauza rănilor mai vechi sau epidemiei
de tifos exantematic.
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Amplasamentul a fost ales de Mitropolitul Pimen, generalul
Iacob Zadik (președintele Societății „Cultul Eroilor”) și primarul
Osvald Racoviță. Locul este deosebit de bine ales, oferind o bună
vizibilitate a monumentului din mai multe zone ale orașului.
În anii 1916-1918, pe dealul Galata a funcționat un spital ambulant pentru boli infecțioase, proiect realizat de Regina Maria. Amplasamentul este situat la distanța de 90,38 m de zidurile de incintă ale Mănăstirii Galata.
După Primul Război Mondial, în incinta Mănăstirii a fost reamplasat Penitenciarul orașului Iași.
Osemintele au fost aduse din 15 sate plasate în vecinătatea
orașului Iași, acolo unde au fost încartiruite pentru refacere unitățile
Armatei I. În demisolul monumentului și în incinta au fost
reînhumate osemintele a 6.000 de soldați decedați în urma rănilor sau
a bolilor dobândite pe câmpul de luptă.
Corpul I Armată (partea activă și sedentară) avea centrul de
comandă la Galata. De aceea, monumentul a fost amplasat pe acest
deal. Militarii acestui Corp de armată proveneau din provinciile
Muntenia și Oltenia.
Diviziile componente au fost încartiruite într-un număr mare de
așezări rurale, după cum urmează:
- Divizia 2 infanterie - centrul de comanda la Bucium - în satele
Socola, Vlădiceni, Tomești, Chiperești, Osoiu, Chicerea, Goruni, Buciumi, Păun, Petrăria, Bârnova, Todirelu, Lunca Bârnovei, Cercu,
Zania, Hlincea, Lunca Cetățuia.
- Divizia 4 infanterie - centrul de comanda la Ciurea - în satele
Galata, Valea Adâncă, Ezereni, Horpaz, Ciurea, Mânjești,Voinești,
Vocotești, Ciurbești, Dancaș, Balciu, Cornești, Prostelnici, Bogdănești,
Dăjeni, Lungani, Horlești, Domniței, Horlești Catolici.
- Divizia 11 infanterie - centrul de comandă la Poeni - în satele
Comarna de Sus și Jos, Curagău, Poeni, Slobozia, Blaga, Schitu- Duca,
Costuleni, Hilița, Poiana Cârnului, Trestiana, Slobozia, Moldoveni,
Ruși, Deleni, Pocreaca.
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Consiliul Municipal Iași a aprobat la 29.09.1928, donarea unui
teren în suprafață de 2.778 m.p. pe dealul din apropierea Mănăstirii
Galata, Societății „Cultul Eroilor”, în vederea construirii mausoleului
și a unui cimitir de onoare. Tot Primăria a aprobat și donarea unui
teren de 4.400 mp, pentru a proteja cimitirul de onoare, de apariția
unor construcții particulare, care să aducă prejudicii caracterului
solemn al ansamblului comemorativ. Această zonă de protecție se
întindea de la marginea cimitirului spre Est până la râul Nicolina.
Monumentul a fost realizat din beton armat în anii 1929 -1930,
un material relativ nou în acea perioadă, care oferea noi posibilități
tehnice. Monumentul este format dintr-un osuar, deasupra căruia se
înalță un obelisc, pe trei niveluri, dispuse „în retragere”.
Date privitoare la construirea Mausoleului se aflau în „Cartea
de Aur” a acestuia, document dispărut în perioada comunistă1. Tot
atunci a dispărut și butelia de gaz metan care asigura arderea „făcliei
veșnice” aprinse în memoria eroilor români. În perioada comunistă
Societatea „Cultul Eroilor“, a fost desființată, iar terenul cu întregul
ansamblu comemorativ a reintrat în proprietatea Consiliului Popular
Iași. Terenul pe care se află monumentul a fost consolidat în scopul
evitării unor alunecări de teren, între anii 1981-1983.
Pictura din interiorul Mausoleului a fost renovată după Revoluție, în anul 1997, de doi discipoli ai pictorului Ioan Bălău: Iulian
Albu și Ciprian Stratulat2. Monumentul a fost resfințit în data de 30
noiemnrie 1999.
O parte din terenul pe care se află cimitirul Mausoleului a fost
scos din domeniul public, printr-o revendicare particulară.
1.4. Persoane și evenimente asociate istoriei monumentului

Bogdan Cronț, Monumentul Eroilor din Galata a rămas un cimitir al
nimănui, în „Lumina”, 16 februarie 2007.
1

Olga Rusu, Constantin-liviu Rusu, Viorela Lăcătușu, Codrin
Lăcătușu, Iași - chipuri în bronz, marmură și piatră, ediția a II-a revăzută și
adăugită, Editura Vasiliana ʼ98, Iași, p. 200.
2
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Proiectul a fost realizat de inginerul Henri Coandă, fiul generalului Coandă, care a devenit șeful guvernului în noiembrie anul
1918. Henri Coandă a fost și elev al Școlii Militare din Iași, de pe Bd.
Carol I, absolvind ca șef de promoție în 1903. Pictura din interiorul
obeliscului a fost realizată de Ion Bălău, absolvent al Academiei de
Arte din Iași. Antrepriza lucrărilor a fost asigurată de firma fraților
Marconini. Finanțarea lucrărilor s-a făcut prin subscripție publică.
1.5. Situația existentă a proprietății
Imobilul teren - nu este nu este grevat de sarcini, nu sunt notate
litigii, este situat în zona de versant conform H.C.L. nr.97/1998.
Construcția C1 este monument de for public și se află în zona de
protecție a monumentelor istorice înscrise în L.M.I. 2015, Județul
Iași, aprobată prin Ordinul 2828 / 2015 - Ansamblul Mănăstirii
Galata, monument istoric clasat în grupa A - monumente istorice de
valoare naţională şi universală. Total, suprafața arpentaj cadastral
masurată în decembrie 2017 = 2.804,00 mp.
Regimul juridic - imobilul teren și construcția C1 sunt situate în
intravilanul municipiului Iași.
Regimul economic - Folosința actuală - Monumentul Eroilor.
- Destinația stabilită prin documentațiile de urbanism – P –
spații plantate publice.
- Reglementări fiscale - Zona de impozitare B, conf. H.C.L., nr.
233/24.06.2002.
- Reactualizarea P.U.G.-ului municipiului Iași este în etapa de
avizare.
1.6. Descrierea sumară
Monumentul Eroilor a avut o singură etapă de execuție
finalizată în anul 1930. Lucrări anterioare de restaurare nu se cunosc.
Pe fațada posterioară, la colțuri, există doi contraforți care sunt din
beton armat (posibil executați în faza de consolidare a terenului cu
scopul evitării unor alunecări de teren, intervenții realizate între anii
1981-1983).
1.6.a) Elemente de structura: fundații - din beton posibil
armat, stare satisfăcătoare (Etapa I de construire 1930); ziduri - din
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beton armat, stare satisfăcătoare (Etapa I de construire 1930); planșee
- din beton armat, stare satisfăcatoare (Etapa I de construire 1930);
scări - acces la Parter degradate/distruse, stare rea (Etapa I de
construire 1930); șarpanta - acoperiș din beton armat, degradată
învelitoarea din beton armat (Etapa I de construire 1930)
1.6.b) Elemente de arhitectură: învelitori - degradată, din beton
armat (Etapa I de construire 1930); jgheaburi,burlane, aruncătoare de
apa, nu este cazul; parament exterior - din beton armat aparent
(Etapa I de construire 1930); degradări la detaliile crucilor, jerbelor,
parapeților, planului înclinat al învelitorii; tâmplării exterioare (uși,
ferestre), grilaj din metal zona Vest, degradat; pardoseli
demisol - beton aparent, stare rea; parter - din mozaic, stare rea; etaj 1
- din beton, stare rea; parament interior (tencuieli, placaje, etc.) pictura murală - stare rea, necesită restaurare; tâmplării interioare, nu
este cazul; elemente de mobilier fix inclus - masa pentru pomeniri,
stare rea; decorații exterioare - ancadramente pe fațade, stare rea,
necesită restaurare; decorații interioare - nu este cazul.
Luând ca reper categoriile valorilor istorice prezentate la
Capitolul 4, Evaluarea situaţiei existente - valori istorice, se pot stabili
anumite tipuri de atitudini posibile a fi luate, privind structura de
rezistenţă, funcţionalul, faţadele, elementele decorative existente,
păstrându-se ceea ce este valoare autentică şi eliminând ceea ce este
lipsit de valoare, urmând ca detaliile să fie cercetate amănunţit prin
sondaje la faţa locului. De asemenea, se departajează zonele în care
nu se intervine, de cele asupra cărora se poate interveni.
Notă - Concluziile acestui studiu sunt rezultatul unor
investigaţii realizate la faţa locului, prin releveu şi prin diverse surse
de documentare. Pentru detalieri și precizări, într-o fază ulterioară
odată cu deschiderea şantierului sunt necesare cercetări arheologice
şi de parament.
1.7. Situația existentă
Concluziile studiului istorico - arhitectural (conf. Ordin M.C.C.,
nr. 2260 din 18.04.2008).
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- Analiza stării construcției pentru specialitatea Arhitectură la
obiectivul Monumentul Eroilor, conform vol. I, Studiu istoricoarhitectural.
LEGENDĂ - zone de intervenţie
1.7.a) Protecţie:
-A1.01-Zona de protecție a fațadelor și a detaliilor de
arhitectură.
-A1.02-Baza având forma de pătrat executată din beton armat.
-A1.03-Protecția zonei Masă de pomenire.
-A1.04-Protecția zonei de la demisol cu funcțiunea de Osuar.
-A1.05-Protecție Capelă în zona de cripte.
1.7.b) Conservare - restaurare:
- Conservare:
- B1.01-Conservare spații și elemente - Capelă și Osuar.
- Reconstituire:
-B1.02-Reconstituire spațiu - Capelă și Osuar, prin refacerea
detaliilor arhitecturale exterioare.
-B1.03-Refacere acces Capelă.
-B1.04-Structură din beton - consolidare și restaurare.
-B1.04.a) Structura Sfintei Cruci - degradată cu armături la
vedere.
-B1.04.c) Jerbe din beton cu granulație mică - prezintă degradări
evidente.
- Intervenţii :
-C1.01-Elemente de faţadă pe toate laturile, refacere elemente
decorative, după releveu, mulaje şi conservare prin fotografii.
-C1.01.a) Element decorativ desprins din parapet la cota +4,115,
refacere 2 buc.
-C1.01.b) Restaurare elemente decorative la coloane.
-C1.02-Accesul în Capelă.
-C1.03-Pardoseală din mozaic existentă, degradată, înlocuire în
Capelă și terasă.
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-C1.04-Finisaje exterioare și interioare, refacere și restaurare.
-C1.05-Trapă de beton mozaicat pentru acces la Osuar,
înlocuire.
-C1.06-Tâmplărie existentă din profile metalice, restaurare.
- C1.07-Scară exterioară din beton, refacere.
- C1.08-Jardiniere degradate, înlocuire.
- C1.09-Parapet cota + 4,115 degradat, refacere.
1.7.c) Legendă finisaje. Situația existentă.
- 1 - Trepte exteriorare din mozaic - degradate;
- 2 - Soclu din beton armat, cu fisuri și degradări evidente;
- 3 - Tencuială drișcuită în câmp continuu, stare fizică
nesatisfăcătoare;
- 4 - Structură din beton, conform documentarului fotografic;
- 5 - Ușă intrare capelă, executată din profile metalice, vopsită
culoare negru, parțial deteriorată;
- 6 - Pictură interioară degradată pe suprafețe mari, vezi
documentar fotografic;
- 7 - Pardoseală din mozaic la Capelă prezintă fisuri și
degradări;
- 8 - Pardoseală din beton la Osuar;
- 9 - La pereți și planșee Osuar, beton aparent degradat;
- 10 - Placaje de marmură la cripte, cenușare;
- 11 - Trotuare perimetrale din beton, cu fisuri.
1.8. Propunere proiect :
1.8.a) Legendă finisaje. Propunere proiect.
- 1 - Trepte exterioare din mozaic, refacere;
- 2 - Soclu din elevație de finisat cu praf de piatra culoare gri
inchis- restaurat și protejat cu soluții pentru protecția la apă;
- 3 - Tencuială drișcuită în câmp continuu, culoare gri deschis,
restaurată și protejată cu soluții deosebit de rezistente pentru
protecția la apa și radiații U.V.
- 4 - Structură din beton, finisată cu tencuială drișcuită în câmp
continuu, culoare gri deschis, restaurată și protejată cu soluții pentru
protecția la apă;
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- 5 - Poartă intrare capelă, executată din profile metalice,
vopsită culoare negru, restaurare;
- 6 - Pictură interioară, degradată pe suprafețe mari, restaurată
conform Anexe componente artistice;
- 7 - Pardoseală nouă din mozaic de marmură la Capelă și
Terasă;
- 8 - Pardoseală noua din gresie la Osuar;
- 9 - La pereți și planșee finisaj interior-glet de ipsos cu vopsea
de exterior albă;
-10 - Placaje de marmură la cripte, cenușare, restaurare și
înlocuire parțială;
-11 - Trotuare perimetrale din beton, înlocuire cu dale din
beton;
-12 - Jardiniere degradate, înlocuire și reamplasarea celei din
Sud;
-13 - Parapet cota + 4,115, refacere după releveu și consemnarea
prin fotografii.
-14 - Cruce din beton armat prefabricat degradată, refacere și
montare pe vechiul amplasament;
-15 - Grindă din beton armat prefabricat cu elemente decorative
degradată, restaurare;
-16 - Placă comemorativă din granit cu grosimea de 5 cm, cu opt
dibluri pentru montaj.
1.8.b. Recapitulație - Ob. - 01-Monumentul Galata - Propunere
proiect
1
Aria construită - A.c.
22,55 mp
2
Aria desf. construită - A.d.c.
52,60 mp
3
Aria utilă - A.u.
25,03 mp
4
Volumul total construit - V.t.
214,68 mc

2. STRUCTURA
2.1. Propuneri de intervenții conform expertizei
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Sunt necesare lucrări care să aducă construcția la parametrii de
siguranță și funcționare impuși de legislația în vigoare, fără a fi
nevoie de intervenții ulterioare. Intervenţiile ce se aduc construcţiei
constau în:
-refacerea tencuielilor și a finisajelor;
-refacerea zonelor fisurate se va face prin injectări cu rășini
epoxidice;
-realizarea unui gol de fereastră la nivelul Demisolului, pe
Fațada posterioară, cu golul nou creat ce va fi bordat perimetral cu
elemente din beton armat;
-reparații ale suprafetelor expulzate ale betonului care se vor
realiza prin îndepărtarea zonelor afectate și repararea acestora cu
mortare de înaltă rezistență (cu rezistențe inițiale mai mari de 20
MPa);
-înlocuiri ale barelor de armătură deteriorate -reparațiile vor
consta în eliminarea zonelor corodate ale armăturilor existente și
înlocuirea acestora cu bare de armătură noi având capetele de
armătură rămase care se vor suda de cele ale armăturilor noi
(diametrele barelor noi vor fi apropiate cu cele ale barelor existente).
Dacă armăturile existente sunt corodate și au secțiunea redusă cu mai
mult de 30%, este necesar să se adauge suplimentar noi armături care
de asemenea se vor proteja cu mortar anticoroziv.
-pasivizarea armăturilor cu mortare speciale, pentru a preveni
apariția ulterioară a coroziunii.
-refacerea scării exterioare din beton armat.
2.2. Măsurile de consolidare adoptate
-Lucrări de consolidare conform punctului 2.1.
-Fisurile se vor repara prin injectări cu rășini epoxidice, astfel:
-Se îndepărtează tencuiala de pe ambele părţi ale fisurii şi se
curăţă bine suprafaţa betonului;
-Se astupă fisura cu mortar de înaltă rezistență (cu şpaclul) şi
în acelaşi timp se montează- se fixează duzele de-a lungul fisurii, la
distanţe de circa 20 cm, cu acelaşi material;
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- După întărirea pastei, se execută procedura de injectare a
răşinilor epoxidice, în funcţie de lărgimea fisurii:
a) Se montează tubul de evacuare a răşinii la prima duză.
Dacă fisura este orizontală începem injectarea de la un capăt al
acesteia. Dacă este verticală începem injectarea de la duza cea mai de
jos.
b) Manevrând supapa de evacuare a răşinii la cazanul de
presiune, se injectează răşina în duză până când începe să iasă prin
duza următoare sau până când devine imposibilă injectarea.
c) Se astupă prima duză cu un dop special şi se injectează
răşină în duza imediat următoare, până iese prin următoarea,
ş.a.m.d.
d) Procedura continuă ca mai sus la toate duzele. A doua zi,
proeminenţele duzelor pot fi îndepărtate (sparte) şi în continuare
poate fi refăcută tencuiala preexistentă.
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3. DOCUMENTAR FOTOGRAFIC

Foto 3.01 - Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial, Galata;
vedere de ansamblu spre nord-est; 2018.
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Foto 3.02-Vedere de detaliu, intrare spre vest, 2019

Foto 3.03-Vedere interioară, detaliu încăpere parter cu masa de pomenire,
2019
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Foto 3.04-Vedere interioară, pictura interioară, latura de est, 2019

Foto 3.05-Vedere interioară, pictura interioară, latura de Sud, 2019
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Foto 3.06-Vedere interioară, pictura interioară, tavan, 2019

Foto3.07-Vedere de detaliu spre est, 2019.

Foto3.08-Vedere aeriană spre sud-est, de la cota cca.+5,00, intrare și etaj
1
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Foto3.09-Vedere spre nord, detaliu parapet din beton armat cu granulație
mică, latura nord, deteriorat, la cota cca. + 5,00

Foto3.10-Detaliu basoreliefuri cu motive heraldice și florale din beton
armat deteriorat, la cotele cca.+12,00 ; 15,00 m
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4. PIESE DESENATE

Planșa 4.0l - Plan de situație ansamblu - propunere.

Planșa 4.02- Plan de situație detaliu- propunere.
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Planșa 4.03-OB.01- Monument Plan Demisol cota -2,25- propunere

Planșa 4.04- OB.01- Monument - Plan Parter cota ± 0,00- propunere.
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Planșa 4.05- OB.01-Monument Plan Etaj cota + 4,00 – propunere

Planșa 4.06 -OB.01-Monument Detaliu trapă de acces Demisolpropunere.
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Planșa 4.07- OB.01-Monument Secțiunea A -A’- propunere
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Planșa 4.08- OB.01-Monument- Fațada principală- propunere.
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Planșa 4.09- OB.01- Monument Fațada laterală dreaptă- propunere.
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Planșa 4.10-OB.01- Monument Detaliu bordaj gol - propunere.

Pl. 11- OB.01- Monument Detaliu injectări fisuri, detaliu hidroizolare
fundații, detaliu cămășuială pereți interiori-Demisol.
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Planșa 4.12- OB.03- Refacere cruci în incintă- Detalii constructive
cruce mare

Planșa 4.13-OB.08-Imprejmuire incintă Detaliu stâlp mare împrejmuire.
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ABSTRACT
The purpose of the project was: - Rehabilitation of the heroes monument from
the First World War, Calea Galata, Iași City and Iași District, from the point of view of
the obligation to protect the architectural and memorial values. The objective is
proposed for classification in the List of historical monuments, Category - III Monuments for public;
According to the proposals for classification in the List of Historical
Monuments, for the District - Iasi, the construction can be identified as follows:
The heroes monument from the First World War, City Iași; Address - Calea
Galata; Dating - 1930s.
As mentioned in the chapter - Brief History, the Heroes Monument from the
First World War, from the date of construction in 1928 - 1930 and up to the present –
had severe earthquakes with degradation presented in the Volume - Technical expertise.
Interior paintings and reliefs are also affected.
From the inauguration of the Monument to the present day, the walking level
at Calea Galata has been greatly elevated from the Main facade.
The proposals for the rehabilitation of the Heroes' Monument aim to eliminate
the causes that contributed to the degradation and to enhance it in the existing
framework.
The Restoration, Consolidation and Refurbishment works complied with the
Norms and Regulations in force regarding the Historical Monuments.
Keywords: First World War, Restoration, monuments for public, heroes monument.

Consolidare la Şcoala nr.33
„Mihail Kogălniceanu” din Iaşi
Adrian PUIŞOR*

Şcoala nr. 33 din Iaşi a fost construită în anul 1895 şi se află
situată pe strada Lascăr Catargi nr. 28. În prezent, aici învaţă elevi
din clasele I-IV. Înainte, se numea Şcoala generală de 8 ani nr. 12. Aici
a funcţionat şi o şcoală pilot pentru clasele I–IV, unde un învăţător
preda o singură disciplină la fiecare clasă, asemeni profesorilor.
În această şcoală, între anii 1919-1922, şi-a început drumul
spre ştiinţă George Emil Palade, medic de origine română născut în
Iaşi, pe stradela Sărăriei.

Școala nr. 33 Mihail Kogălniceanu

Ieşeanul George Emil Palade este primul român laureat cu
premiul Nobel, pentru descoperiri epocale în medicină. S-a născut la
9 noiembrie 1912. Mediul familial l-a încurajat în prodigioasa sa
formaţie intelectuală. În 1930 este admis ca student la Facultatea de
*

Complexul Muzeal Național Moldova, Iași – România.
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Medicină a Universităţii din Bucureşti, pe care o absolvă în 1940,
obţinând titlul de Doctor în Medicină cu o teză asupra unor probleme
de structuri histologice.
În anul 1974, dr. George Emil Palade primeşte Premiul Nobel
pentru Fiziologie şi Medicină, pe care l-a împărţit cu Albert Claude şi
Christian de Duve, „pentru descoperiri privind organizarea funcţională a celulei ce au avut un rol esenţial în dezvoltarea Biologiei
Celulare moderne”. A fost ales membru de onoare al Academiei
Române în anul 1975. Ulterior, în 1989, el este ales şi Membru de
Onoare al American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA)
la Universtiatea din California. La 12 martie 1986, Ronald Reagan,
Preşedintele SUA, l-a premiat pe dr. George Palade cu Medalia
Naţională de Ştiinţă în ştiinţele biologice, pentru merite deosebite
constând în: „descoperiri fundamentale a unei serii esenţiale de
structuri super-complexe cu înaltă organizare prezente în toate
celulele biologice”, (inclusiv cele umane). La 8 octombrie 2008,
George Emil Palade se stinge din viață la vârsta de 96 de ani, în SUA.

Hol intrare școală

Cancelarie

Hol parter

Sală de clasă
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Lucrările de consolidare au urmărit în principal să nu afecteze arhitectura exterioară şi interioară existentă.
Proiectul a urmărit refuncţionalizarea spaţiilor existente fără a
aduce modificări majore asupra arhitecturii şi structurii existente.
Clădirea şcolii este alcătuită din două corpuri, dintre care cel
central, în forma de „U”, cu aripi egale, cu regimul de înălţime P+1E
(parţial) şi al doilea corp, în formă dreptunghiulară, cu regimul de
înălţime P+1E, realizat ca o extindere a corpului iniţial, amplasat în
continuarea aripii laterale stânga şi realizat în anii 1960-1963. De
asemenea, s-au mai adăugat în timp mici extinderi cu rol de grupuri
sanitare şi centrală termică, cu regimuri de înălţime parter (1963).
Infrastructura este formată din fundaţii continue din piatră cu
lăţime de 60 cm şi cota de fundare de 1,85 m din CTA, pentru corpul
principal şi fundaţii continue din beton cu lăţime de 50 cm şi cota de
fundare de 1,45 m din CTA pentru corpul secundar (extindere).
Suprastructura este formată din zidărie (blocuri ceramice
normale 240 x 140 x 65 mm) cu grosimea pereţilor de 0,60 m pentru
pereţi exteriori portanţi şi 0,35 m pereţi interiori portanţi şi zidărie.

Săli de clasă
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Planşeele sunt din:
- grinzi metalice şi bolţişoare din cărămidă (planşeu peste
parter în zona cu etaj parţial al corpului principal);
- planşeu din beton armat peste parter în zona corpului P+1E
extindere (existent);
- planşeu din grinzi lemn cu termoizolaţie din alicărie peste
parter şi etaj la corpul de clădire principal;
- planşeu din beton armat peste etaj la corpul de clădire
principal;
- planşeu din beton armat peste etaj la corpul de clădire P+1E
extindere (existent);
- acoperişul tip şarpantă este construit din lemn de răşinoase.

Cabinet medical

Sală de sport

S-au executat următoarele lucrări:
- tâmplăria interioară s-a realizat din lemn, esenţă de brad,
atât la interior cât şi la exterior;
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- învelitoarea din tablă zincată s-a înlocuit cu tablă profilată
din oţel de culoare roşie. Şarpanta este din lemn de răşinoase. S-au
înlocuit 95% din căpriorii deterioraţi şi astereala din scândură;
- în urma lucrărilor de consolidare şi reorganizare a
interiorului clădirii s-a mai executat o mică extindere în continuarea
clădirii centralei termice existente, până la intersecţia cu latura lungă
a clădirii şcolii, extindere care nu a afectat arhitectura clădirii ci din
contră a completat-o.
- consolidări la fundaţii în zona intersecţiilor de pereţi portanţi
acolo unde s-au executat centuri sub planşeu şi cămăşuiri pe întreaga
înălţime a pereţilor pe lăţimi de 60 de cm de o parte şi de alta a
intersecţiei;
- s-au închis fisurile existente la pereţii portanţi prin injectare
cu mortare de ciment şi cămăşuire cu plasă sudată;
- planşeul din grinzi metalice şi bolţişoare din cărămidă de
peste parter a fost decopertat de mortar, curăţat cu peria de sârmă şi
tratat cu vopsele şi grunduri de protecţie anticorozivă;
- la planşeul din grinzi de lemn cu termoizolaţie din alicărie
peste parter şi etaj de la corpul de clădire principal s-au dezafectat
straturile de termoizolaţie existente şi înlocuirea acestora cu
termoizolaţii moderne, mult mai uşoare (vată minerală 15 cm,
polistiren expandat ignifug 5 cm, podină de uzură din dulapi, placări
cu ipsos - carton rezistent la foc la tavane);
- tâmplăria interioară s-a schimbat cu tâmplărie din lemn
stratificat;
- tâmplăria exterioară, realizată din lemn de răşinoase, s-a
schimbat cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan,
respectându-se în detaliu forma tâmplăriei vechi;
- de jur împrejurul construcţiei s-a realizat un trotuar lat de 1
m din beton, cu pante către exterior.
Finisajele interioare satisfac cerinţele impuse de către
destinaţia clădirii astfel:
- pardoseli reci din gresie, pardoseli calde din parchet laminat
şi covor PVC la grupuri sanitare, sălile de clasă, birouri şi cabinete;
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- lambrisări PFL pe holuri şi în sălile de clasă şi placări cu
faianţă în grupuri sanitare;
- tencuieli fine drişcuite la pereţi şi tavane, urmate de
zugrăveli de var alb sau culori pastel.

Fațadă posterioară și teren de sport

Pentru păstrarea arhitecturii existente a clădirii, s-a executat
un finisaj exterior adecvat cu păstrarea până în detaliu a ornamentelor, scafelor şi ancadramentelor existente, astfel:
- tencuieli exterioare din mortar var-ciment şi praf de piatră;
- placări ceramice în registrul dintre golurile ferestrelor;
- tâmplărie exterioară din lemn stratificat, la culoarea
învelitorii;
- pervazuri din cherestea la ferestre protejate cu tablă zincată;
- tencuieli din mozaic de calcar la socluri.
Lucrările de consolidare au fost proiectate de către S.C.Mihul
S.R.L.şi s-au executat de către S.C. Construcții Unu Iași în perioada
2016-2019.
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ABSTRACT
School no. 33 of Iași was built in 1895 and is situated on 28, Lascar Catargi
Street. Presently, it hosts primary school children and the Country Centre for PsychoPedagogic Support. Previously, it was called ''8 Years Elementary School No.12''. It
equally hosted a pilot school for second-graders where a single schoolmaster would teach
a single school subject to each class, like the teachers.
Between 1919-1922, George Emil Palade, a Romanian doctor born in Iași, at
Sărăriei Lane, on the 9th of November 1912, began his path towards science in the same
school.
The consolidation works which were carried out focused mainly on the
preservation of the existing external and internal architecture. The project aimed to
give back the functionality of the existing spaces without bringing major changes to the
existing architecture and structure.
Keywords: George
consolidation.
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III. Varia. Evocări

Satul din judeţul Tutova,
în prima jumătate a secolului al XX-lea
Alexandra CHILIMAN JUVARA*

În anul 1864, când a apărut legea de organizare administrativteritorială modernă a teritoriului României, județul Tutova avea o
suprafaţă de 2.498 km şi o populaţie de 144.821 locuitori, fiind situat
între râurile Siret şi Prut, delimitat de judeţele Cahul, Covurlui,
Tecuci, Vaslui, Fălciu și, pe o mică porțiune, se învecina cu județele
Bacău și Roman.
În 1939, în lucrarea Comptes Rendus des Seances de l`Institut des
Sciences de Roumanie, Ancienne Academie des Sciences de Roumanie,
renumitul biolog Constantin Papp publica articolul Quelques mots sur
la Flore Halophyte de la Moldavie, în care se referă la descoperirile sale
de pe valea Elanului. Terenul care prezenta un aport de sare considerabil și clima aspră au fost propice pentru o serie de plante rare din
flora Halophită: Ghirinul (Halimane Pedunculata), Dediţelul (Pulsatilla
Pratensis) şi altele (Lepidium Crassifolium, Sueda Maritima). Rezultatul
cercetărilor de pe teren a semnalat faptul că flora văii Elanului este o
liană între terenurile stepei Buceag şi cele ale stepei din est, sub
districtul florar al pădurilor din Bărăgan.
În Enciclopedia României, în 1934, agricultura şi creşterea animalelor erau caracteristicile principale ale vieţii economice a judeţului
Tutova, iar în partea de vest, în regiunea deluroasă, se întindeau numeroase podgorii Din suprafaţa arabilă a judeţului, 159.283 ha, marea
proprietate deţinea 21.840 ha, adică 13,71 %, iar mica proprietate
137.443 ha, adică 86.29 %. Din totalul suprafeţei arabile, cerealele
ocupau 121.122 ha, urmau fâneţele, culturile furajere, plantele ali*

Arhitect, București – România.
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mentare, dar existau şi ogoare sterpe. Alte suprafeţe erau repartizate
astfel: păşunile 25.913 ha, pădurile 28.550 ha, livezile 1.267 ha, viţa de
vie 5.096 ha.
Privitor la creşterea animalelor, în judeţul Tutova se găseau
astfel: cai 12.799, boi 50.675, bivoli 28, oi 117.049, capre 1.127, porci
24.558, iar albinăritul: 2.240 stupi sistematici şi 5.354 stupi primitivi.
Industria era în stare incipentă: trei mori sistematice (două la
Bârlad şi una la Murgeni), 63 de mori ţărăneşti, o brutărie mecanică
la Bârlad, două fabrici de ulei, două de spirt, una de rachiu, una de
gheaţă, una de tricotaj, două de vată pentru confecţiuni şi scamă de
bumbac, una de săpun, una de teracotă şi trei ateliere mecanice (toate
la Bârlad). Comerțul se făcea cu cereale, animale, piei, lână şi vin.
Expoziţia Naţională din toamna anului 1912
Am avut bucuria, în anul 2012, să descopăr, în arhiva familiei
mele, ziarele editate cu ocazia Ecspoziţiei Nationale a judeţului Tutova,
acum 107 de ani, la 30 august şi în perioada 9-15 septembrie 1912,
expoziţia iniţiată de bunicul meu, Emil Juvara. În aceste publicații
aflăm preocupările și realizările bunicilor şi străbunicilor noștri,
multe griji şi probleme regăsindu-le şi în zilele noastre. Însă ceea ce
m-a impresionat cel mai tare a fost optimismul şi dorinţa de perfecţionare care străbate din acele rânduri. O frumoasă competiţie în care
au fost premiate îndemânarea şi talentul cu care s-au făurit obiectele
din industria casnică, covoare, ţesături, broderii, precum şi realizările
agricultorilor şi a crescătorilor de animale şi de păsări. Scopul acestei
expoziţii a fost de a încuraja pe săteni să aibă produse cât mai bune,
iar agricultorii să valorifice culturile autohtone. După acordarea
premiilor, rezultatul a fost unul de bucurie, mulţumire sufletească,
dar şi un imbold la muncă şi hărnicie .
Inaugurarea expoziţiei a avut loc în Casa Naţională din Bârlad,
fiind amplu prezentată în primul număr al ziarului din 30 august
1912. Stroe Belloescu, cunoscutul filantrop interesat mereu de binele
comunităţii, a tăiat panglica care „simbolizează lanţul de continuitate
între ce a fost ieri şi ce este azi“, pentru expoziţia în care se găsea
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rodul muncii unui judeţ întreg. În discursul său, Stroe Belloescu
spunea: „Eu am dreptul să mă bucur mai mult ca oricare acum, căci
văd la vârsta mea şi în împrejurările de faţă, în Casa Naţională, pe
care am consacrat-o anume acestor lucruri, întâia şi mult frumoasa
expoziţie de astăzi, proiectată de Sindicatul Agricol şi realizată prin
strădania actualului prefect de Tutova, Emil Juvara”. În articolul
Semnal de luptă, George Tutoveanu îi încuraja pe participanţi să lupte
pentru dezvoltarea vieţii economice şi pentru continuarea vechilor
tradiţii. În expoziţia de industrie casnică de la Casa Naţională „Stroe
Belloescu” au fost expuse: covoare ţesute şi brodate din lâna toarsă în
casă, pânzeturi din bumbac şi borangic, broderie, dantele etc. Elevele
şcolilor din Schineni şi Epureni au expus covoare şi ţesături de mătase şi bumbac. Expoziţia Sindicatului Agricol cuprindea şi produse
agricole, împletituri, sculptură şi apicultură. Au fost aduse vite de tot
felul şi păsări. Concursul de arătură a avut loc pe moşia lui Lupu
Kostachi şi s-au făcut alergări de cai ţărăneşti pe hipodromul care era
amplasat pe locul iarmarocului.
În numărul 2 al ziarului, din 2 septembrie, în articolul semnat
de I.G. Ciorescu-Bogdana, intitulat Expoziţia judeţului nostru şi rostul
ei, din punct de vedere al economiei naţionale, se precizează: „din punga
gospodarilor noştri se trimete anual o frumoasă sumă de bani străinătăţii, pentru lucruri ce putem să le facem în casa noastră şi mai
bune”, subiect care este de actualitate şi astăzi, după 100 de ani. Sunt
descrise amănunţit produsele expuse la Casa Națională, realizând o
imagine clară a muncii atât a marilor proprietari, cât şi a ţăranilor cu
proprietăţi mici: varietăţi de porumb, pătlăgele (roșii), harbuji
(pepeni), legume cultivate de Iancu Dumitrescu, George Oprişan şi
Anghelache Creţu. Grâul cu bob mare, auriu, era cultivat de Iancu
Dumitrescu pe moşia din Vinderei. Ferma de la Șuletea a lui Nicu
Juvara a expus fructe, pere, alune turceşti, struguri, prune şi vişine
uscate. Noua fabrică de uleiuri vegetale din Bârlad, „I.B. Popov &
Comp”, expunea uleiul de floarea soarelui. Expoziţia a avut numeroşi vizitatori, care au preţuit atât exponatele, cât şi prezentarea lor.
George Tutoveanu, revizorul şcolar al judeţului Tutova, a dispus ca
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expoziţia să fie vizitată de către elevii şcolilor rurale, conduşi de
corpul didactic. Organizatorii expoziţiei au adus mulţumiri pentru
munca depusă la Casa Naţională, pentru expunerea, cu atenţie şi
rafinament a produselor atât de variate, „următoarelor domnişoare
din învăţământul public rural care au lucrat cu o neţărmuită pricepere, hărnicie şi bună voinţă la reuşita acestei ecspoziţii: Elena
Palade, Maria Anastasiu, Maria Mircea, Elena Taşcă, Lucreţia Gold,
Emilia Stanciu, Elena Cârlan, Grorgeta Palade, Cleopatra Palade”.
În numărul 3 al ziarului, din 10 septembrie 1912, s-au publicat
date despre expoziţia de vite. I.G. Ciorescu-Bogdana scria: „în părţile
noastre să avem un climat potrivit şi păşune din belşug a făcut, zic,
ca vitele să se prezinte în condiţiuni deosebit de frumoase şi admirabil de bine ca putere de muncă. În trecutul nostru, de neam gospodar
şi muncitor de pământ, găsim că şi vitele, creşterea vitelor, în general,
era o ocupaţie de căpetenie a aceluiaşi neam. Marii proprietari se
ocupă în mod serios cu creşterea şi îmbunătăţirea rasei vitelor, prin
reproducători aduşi din ţări streine, (...) am găsit, dintre răzeşii noştri
care să se ocupe şi care să aibă vite de soiu (...), motivul expoziţiei a
fost şi de a încuraja pe micii plugari din judeţul nostru, pe săteni, de a
îngriji de vite, de a le selecţiona şi astfel de a putea să aibă vite
frumoase şi bune, pentru binele lor şi uşurarea traiului lor”.
Concursul de arătură avut loc pe moşia lui Lupu Kostachi, sub
atenta organizare şi supraveghere a comisiei. S-a examinat starea
vitelor şi calitatea arăturii, iar Premiul I a revenit lui Constantin
Alexe din Zorleni. C.V. Slobozeanu descrie cu optimism acest concurs: „Era un tablou viu, frumos, în care ţăranii voioşi şi sub îndemnul membrilor din comisiune conduceau cu blândeţe şi cu pricepere
atelajele lor“.
Expoziţia de vite a fost organizată pe platoul de lângă grădina
publică a oraşului, şi a beneficiat de un numeroşi vizitatori. Grajdurile pentru vitele cornute şi cai, ocoalele pentru porci, oi şi capre şi
cuştile pentru păsări erau înşirate în ordine pe secţii. A fost admirată
rasa veche de vite moldoveneşti, care a renăscut prin efortul
sătenilor. S-au remarcat uriaşii boi ai lui G. Mitu şi ai lui Ștefan Olar

477

care au luat Premiul I. Caii expuşi de săteni erau frumoşi şi bine
îngrijiţi. Caii jumătate sânge arăbesc, oile Astrahan pur sânge şi oile
rezultate din încrucişarea lor cu berbeci negri româneşti de pe moşia
lui Emil Juvara au atras atenţia juriului. Vierul rasa York, aflat în proprietatea Școlii Normale din Bârlad şi porcii expuşi de obştia Desrobirea, au fost puncte de atracţie pentru vizitatori. În sate erau animale
felurite pe care locuitorii le îngrijeau bine şi cu prilejul expoziţiei
acest lucru a fost evidenţiat. I.G. Ciorescu-Bogdana îşi încheia
articolul astfel: „Sătenii însă să ia aminte că nu pentru o simplă
petrecere au fost toate acestea, ci pentru o îndemnare la mai bine.
Celui harnic şi gospodar întotdeauna îi merge bine şi lumea se uimeşte cu drag la el, iar celui leneş şi îndărătnic nu numai că-i merge
dea îndoaselea, dar e hulit şi nebăgat în seamă...”.
Ultimul număr al ziarului dedicat Expoziţiei Naţionale a
judeţului Tutova din anul 1912, numărul 4, din 15 septembrie, publică premiile din Industria Casnică, acordate de Sindicat şi Prefectură,
dar şi de Sybille şi Nicu Crissoveloni şi Nicu Oprişan, premii sponsorizate de mulţi locuitori ai judeţului. Numeroase diplome de onoare şi mulţumiri pentru Preşedintele şi secretarul Sindicatului Agricol
Tutova, respectiv Lupu Kostachi şi Iancu Dumitrescu. Mulţumiri
pentru prefectul judeţului, Emil Juvara, membru al Partidului
Conservator, iniţiatorul „care a pus o muncă fără seamăn, pentru
reuşita deplină a expoziţiei agricole şi de industrie casnică, care a
făcut podoaba oraşului şi admiraţia deplină a tuturor vizitatorilor”.
Am comparat două documente în care este expusă situaţia din
judeţul Tutova, şi anume: Expunerea situaţiei din judeţul Tutova,
broşură publicată de administraţie în anul 1908 şi judeţul Tutova
prezentat în anul 1934, în vol. II al Enciclopediei României. Dacă în anul
1908 se menţiona lipsa clădirilor administrative: şcoli, primării,
clădiri pentru jandarmi şi infirmierii, în anul 1934 începuse realizarea
acestor obiective în oraşe, comune şi sate.
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Satul interbelic
În continuare, voi prezenta câteva fotografii de epocă, relevante pentru imaginea satului interbelic. În sate, biserica era
construcţia cea mai importantă, majoritatea populaţiei fiind creştinortodoxă, construită și poziţionată astfel încât să poată fi văzută din
depărtare, de cele mai multe ori cu turla peste pridvor. Casele erau
construite fie din cărămidă, fie din chirpici şi aveau învelitori din
tablă sau stuf. Prispa era nelipsită, executată cu stâlpii şi balustrada
din lemn, care de cele mai multe ori era decorată cu un trafor din
lemn cu motive geometrice sau florale. La saivanul de oi sau la
munca câmpului, oamenii se adăposteau şi în colibe din stuf.
Gardurile erau făcute din uluci din lemn şi erau acoperite cu o pazie
pe care se scurgeau apele.
Între preocupările administraţiei din anul 1908 se număra și
construirea de podeţe, realizându-se destul de multe, încât oamenii
să nu traverseze râul prin vad. Se reparau drumurile, dar foarte puţine erau pietruite. Exista o gamă largă de atelaje, fiecare era construit
pentru o funcţiune bine determinată: trăsura, caleaşca, şareta, brişca,
ostia, bihunca (trăsurică ușoară cu un singur cal, cu patru roți și o
banchetă așezată de-a lungul, pe care conducătorul stătea călare).
Instrucţiunea Publică a fost o preocupare permanentă şi necesară în acele timpuri. Spiru C. Haret (1851-1912), în perioada când a
fost ministrul Instrucțiunii Publice, a organizat învăţământul în România şi a redactat regulamentul pentru construirea de şcoli în sate.
În Expunerea Situaţiei judeţului Tutova din anul 1908, la capitolul
Instrucţiunea Publică se menţionează: „În satele din judeţul nostru au
fost 14.107 copii în vârstă şcolară. Au fost înscrişi 9.686, din care au
urmat regulat 5.089 şi au promovat clasa 4.752. Două treimi din copii
nu au beneficiat de şcoală din multe motive: nu sunt destule şcoli,
nici învăţători şi părinţii ţin copii acasă ca să îi ajute la muncă”. Erau
92 de şcoli, dintre care o mică parte erau în stare bună. Consiliul
General, Casa Școalelor, Casa de Depuneri, dar şi persoane cu stare,
preocupate de situaţia din învăţământ, au dăruit sume băneşti,
terenuri şi materiale: Clemansa Bali, familia Ventura, George Basoc,
Constantin Lupaşcu, Stroe Belloescu, N. Crissoveloni, Constantin
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Passat, N. Bujoreanu, Academia Română, preotul Darie, preotul
Spiridonescu, maiorul Iordan. La aceste sume s-au adăugat cotizaţiile
ţărăneşti şi munca voluntară a sătenilor pentru construirea clădirilor
şcolare. În anul 1910, Emil Juvara, prefect al judeţului Tutova, a luat
iniţiativa pentru a se construi şcoli săteşti prin subscripţii publice. A
fost printre primii donatori şi exemplul lui a fost urmat, având ca
rezultat construirea a 20 de şcoli. În satul Schineni, în amintirea
părinţilor lui, a construit o şcoală şi, pentru ca elevele să înveţe şi o
meserie, a înzestrat şcoala cu cele necesare unui atelier de ţesătorie.
Cărămizile cu care s-a zidit şcoala, astăzi demolată, erau inscripţionate cu iniţialele donatorului E.J. Mulţi alţi proprietari au dorit să
dezvolte învăţământul în sate şi au donat terenuri pe care au construit şcoli. În acea perioadă, Dumitru Eremia a construit la Epureni o
şcoală de meserii, Zoe Botez la Giurcani şi, imediat după război, văduva lui Alexandru Vlahuţă a transformat casa lor în şcoală pentru
fete, înzestrând-o cu ateliere de ţesătorie.
În Enciclopedia României sunt publicate date privitoare la judeţul
Tutova, remarcându-se un progres considerabil faţă de situaţia din
1908, în toate domeniile. Peste jumătate din populaţia judeţului ştia
carte. Erau 186 de şcoli rurale, 428 de învăţători şi 37.361 de elevi,
dintre care 3.615 în mediul urban şi 33.746 în mediul rural.
În expunerea situației județului din 1908, referitor la sănătate se
menţionează că au fost epidemii şi că era necesară extinderea sistemului sanitar. În judeţ existau spitalele din Puieşti şi de la Gara
Tutova, Regele Carol I. Acesta din urmă era condus de doctorul Codreanu, o personalitate cu o vastă cultură generală, la curent cu
problemele medicale pentru care se documenta mereu, fiind abonat
la reviste franceze. Spitalul nou construit din târgul Murgeni, cel mai
mare dintre toate, a fost început cu însemnata donaţie de 25.000 lei a
lui Constantin Passat. În 1938, spitalul era compus din două clădiri, o
casă pentru locuinţa doctorului şi cealaltă pentru consultaţii, dar nu
era suficient dotat pentru tratamente.
În anul 1939, dupa terminarea studiilor şi a şcolii militare, dr.
Ion Juvara, tatăl meu, a fost trimis în practică, la ţară, în târgul
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Murgeni. Aici a organizat spitalul fiind sponsorizat de Oscar Chiriacescu, atunci viceguvernatorul Băncii Naționale, de Dumitru Eremia
care a trimis douăzeci de căruţe de lemne pentru încălzirea spitalului,
ajutat de italianul Rossi care avea un atelier mecanic. Cu tenacitate,
devotament şi chibzuinţă, tânărul doctor a organizat prima sală de
operaţie. Soţia lui, Adina, a venit cu el imediat după nunta lor, din 5
februarie 1939, şi la 15 februarie 1939 chirurgul a reuşit să facă prima
intervenţie. S-au păstrat tabelele desenate de Adina, tânăr inginer
chimist, cu graficele consultaţiilor şi a internărilor: 900 de internări,
300 de operaţii şi 1500 de consultaţii. Era un exemplu de implicare a
tinerei generaţii de intelectuali pentru progresul locurilor natale de
care erau ataşaţi.
În agricultură, de asemenea, se înregistrau progrese, plugul
tras de boi fiind treptat înlocuit cu tractoare şi cu alte utilaje moderne. În imaginile de mai jos, pot fi văzute carele trase de boi şi un
tractor Lanz, achiziţionat în 1928. S-au modernizat utilajele agricole,
pentru culturi s-au introdus metode noi. Proprietarii de pământuri
care studiaseră în străinătate sau cei care se documentau din cărţi de
specialitate franceze au experimentat şi alte culturi şi au protejat
câmpurile cu perdele de salcâmi.
O preocupare aparte a fost Creditul Agricol. Dumitru Juvara a
prezentat o teză de doctorat, scrisă în Franţa sub îndrumarea profesorului Edgar Allix, în care a analizat istoria Creditului Agricol şi a
propus soluţii pentru viitor. Profesorul Edgar Allix a apreciat lucrarea menţionând în prefaţă: „D. Juvara aparţine acestei elite de tineri
români care, în număr mare, îşi completează studiile în facultăţile
noastre. Cu toate că în statisticile universităţii ei sunt clasificaţi ca
studenţi străini ei nu sunt străini pentru noi: sunt compatrioţi de care
ne simţim strâns uniţi prin legăturile originii latine comune şi printro veritabilă înrudire intelectuală şi prin spontaneitatea unei simpatii
mutuale care are origini în trecut şi pe care evenimentele din ultimii
ani le-au cimentat”.
În concluzie, în perioada interbelică, prin strădania tuturor
locuitorilor, satele au urmat un curs ascendent, iar în spiritul creștin
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numeroase personalităţi au donat în scopuri caritabile bani pentru
construirea bisericilor, şcolilor şi spitalelor.
Învăţământul a progresat fiind factorul de bază în dezvoltarea
intelectualităţii în România. În şcolile din oraşe, târguri, dar şi în cele
săteşti au făcut primii paşi intelectuali de vază pentru cultura românească: Vasile Pârvan, Alexandru Vlahuţă, Dumitru Bagdasar, Nicolae Tonitza, Victor Ion Popa, Alexandru Philippide, Ștefan Zeletin şi
alţii. Închei cu acesta notă de optimism şi pentru viitor.
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ABSTRACT
In 2012, while examining my family archive, I had the great pleasure to discover
some newspapers issued on the occasion of the “National Exhibition of the Tutova
county”. That event took place more than 107 years ago, in the Fall of 1912. Reading
those old papers, I found out many things about the concerns, achievements and life of
our grandparents and great-grandparents. Many of their worries and problems are still
relevant today, but I was mostly impressed by their optimism and determination to
reach perfection, a key-note in all their activities and endeavours. I discovered what a
beautiful competition they had: they got awards either for their skills and talent in
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creating home- industry objects (carpets, fabrics, woven stuff, embroidery) or for their
achievements as farmers and cattle or poultry breeders.
In the Juvara family photo archive, there are many pictures of inter-war
Romanian villages. Houses were built of adobe (clay and straw) or bricks, with reed or
sheet roofs. The porch with wood pillars and the fascia board were nicely adorned with
geometric or flowery carvings. The church dominated all the other village houses, its
spire being often built over the porch. Roads were not paved. The progress in
agriculture was outstanding, from ox-pulled charts to the first tractors and agricultural
equipment.
It was Education minister Spiru Haret (1851-1910) who built the first village
schools in Romania. He is well known to the present day as the founder of the modern
Romanian education system. Backing his initiative of organizing education and
drafting regulations for the construction of rural schools, the “boyars” (landowners)
started a large-scale donor activity building schools, churches and hospitals. The
General Council, The School House, The Saving House, as well as rich individuals
donated large sums of money, land and materials. The needed sum was completed by the
peasants’ contributions and fees and by their direct practical involvement in building
the schools. In 1910, Emil Juvara, prefect of Tutova county at that time, built the school
in Schieni. As he wanted the girls to learn a trade alongside the usual curriculum, he
endowed the school with all necessary equipment for the weaving and embroidery
workshops.
According to the documents, there were plenty of epidemic outbreaks in the
county and hospitals were scarce and overwhelmed. The hospital in the little town of
Murgeni, the largest of all hospitals in the county, started to be built in 1908, with Mr.
Constantin Passat consistent donation of 25,000 lei. In 1938, the construction was
finished; it consisted of two buildings, one for the doctors and a second one for the
patients. The operation theatre was built and equipped at the initiative of surgeon Ion
Juvara (my father). In 1939, after graduating from the Military School, Doctor Ion
Juvara was sent to Murgeni townlet, where he started to organize the hospital, with the
help of an Italian, Rossi, who owned a mechanical shop. Doctor Juvara was also
sponsored by Oscar Chiriacescu, the then governor of the National Bank, and by
Dumitru Eremia who sent twenty carts full of fire wood for heating the hospital.
In conclusion, the documents mention the inhabitants’ endeavours and
activities; some of them, such as specific plant growing and old time traditions have
been handed down to the present day. The photos are testimonies showing how the
Romanian village looked like at that time. Agricultural tools were updated and new
methods introduced for plant growing. Some of the ‘boyars’-landowners studied abroad,
others read a lot of French agricultural books which prompted them to introduce new
methods and make experiments with other varieties of crops. Education advanced,
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becoming the key factor in the Romanian intellectual class development. Outstanding
intellectuals of the Romanian culture learned their 3 R’s in town, townlet or village
schools in Romania.
Keywords: Tutova county, National Exhibition, village, Juvara familly, old
photos
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La trierat, tractorul Lanz
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La pescuit, lacul Cârja-Murgeni

Cu bihunca
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Vechea școală din Sărățeni-Murgeni

Adina și Ion Juvara, Hănăseni (Murgeni)
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Spitalul din Murgeni, 1939
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La spitalul din Murgeni

Consultații și internări, Murgeni
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Arhitectul clădirii Bibliotecii Centrale
Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi:
Constantin Iotzu
Laura GUŢANU*

Clădirea în stil neoclasic a Bibliotecii Centrale Universitare
„Mihai Eminescu” este emblematică pentru Iaşi. În schimb, arhitectul
ei este aproape necunoscut, deşi a fost o figură marcantă a României
interbelice. De-a lungul timpului am căutat urmele acestui arhitect şi
am descoperit un personaj excepţional, un „self-made-man”, un
caracter.
Începuturile
Născut la Cruşova, Macedonia, astăzi în Albania, la 28 mai
1884, Constantin Iotzu sau Jotzu, vine în România la fel ca mulţi alţi
aromâni.1
Povestea lui este însă puţin mai specială. Prospăt bacalaureat
în 1903 al liceului din Bitolia, un liceu unde erau şi călugări pofesori,
copil unic, a trebuit să plece singur în România pentru a nu suporta
represaliile otomanilor care înăbuşiseră răscoala de Sfântul Ilie a
aromânilor (care au avut astfel o republică independentă timp de 3
zile).2 „Liceul l-am făcut la Bitolia într-o vreme când redeşteptarea a
* Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Iași – România.
Adrian Adamache, Românii de la sud de Dunăre: documente, Bucureşti,
Arhivele Naţionale ale României, 1997, p. 333.
2 Vezi şi filmul documentar al Elizei Zdru despre fraţii Manakia, pionerii
cinematografului în Balcani, cu imagini de la respectiva răscoală.
1

494

elementului românesc de acolo făcuse mari progrese, graţie unor
profesori entuziaşti (...) care au pregătit sufleteşte poporul român de
pretutindeni pentru unitatea naţională ce avea să vie. Fiecare elev al
Liceului din Bitolia urmărea să fie util într-un fel oarecare neamului”3. Numele lui, Ioţu Costu, apare în Istoria şcoalelor din Turcia
din 1906, cu precizarea locului de naştere, Cruşova, a „anului absolvirei” 1902-1903, a „ocupaţiunei” de student român.4 În aceeaşi lucrare aflăm că mama sa a fost prima institutoare româncă de la o
şcoală de fete din Nevesca.5 Despre ea scria fiul: „Mama mea a fost
institutoare la înfiinţarea şcoalei române de fete din Cruşova şi a
înfiinţat şcoala română de fete de la Nevesca”.6
Ajuns la Bucureşti a dat admitere la două facultăţi, fiind
admis la ambele. „(...) înscriindu-mă în 1903 /1904 la Şcoala de BelleArte, unde am reuşit întâiul la concursul de admitere, şi la Şcoala de
Arhitectură, actuala Facultate de Arhitectură. Aici, al doilea candidat
fiind căzut la examenul de admitere, am avut nenorocul să fiu singur
în promoţia mea, din care cauză s-a pus problema dacă Şcoala poate
funcţiona cu un singur elev. Lucrul acesta putea pune în pericol
însăşi existenţa şcoalei. Răposatul Haret, Ministrul Instrucţiunii (...) a
dispus (...) funcţionarea anului I cu un singur student.”7 Detalii
despre aceşti primi ani petrecuţi în România găsim la colegul lui,
Vlad Mitric-Ciupe, Arhitecţii români şi detenţia politică 1944-1964: Între
destin concentraţionar şi vocaţie profesională, Bucureşti, Institutul Naţional pentru
Studiul Totalitarismului, 2013, p. 79.
4 Mihail-Virgiliu Cordescu , Istoricul şcoalelor române in Turcia, Sofia şi
Turtucaia din Bulgaria şi al Seminariilor de limba română din Lipsca, Viena şi Berlin,
Bucureşti, Tipografia Curţii Regale F. Göbl Fii, 1906, p. 195, poziţia 187 în
Tabloul absolvenţilor în curs de 25 ani.
5 „În anul 1891/92 D-l Vasile Dan donează casa sa pentru a servi unei şcoli
de fete. Prima institutoare româncă fu D-na Zaharia Ioţu care a funcţionat 5 ani”
(Ibidem, p. 127).
6 Vlad Mitric-Ciupe, Arhitecţii români şi detenţia politică 1944-1964: Între
destin concentraţionar şi vocaţie profesională., Bucureşti, Institutul Naţional pentru
Studiul Totalitarismului, 2013, p. 79.
7 Ibidem, p. 79-80.
3
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Toma T. Socolescu: „În seriile care au urmat, a intrat în şcoală C.
Iotzu, un macedonean foarte abil la desen, cum e şi acuma, reuşind a
face cu multă uşurinţă portrete bune după natură. Urma în acelaşi
timp şi pictura la Şcoala de Belle Arte cu Gh. Mirea. Avea mult haz
prin pitorescul fizionomiei lui balcanice, ca şi prin cele ce ne
povestea, – într-o românească aproximativă –, din viaţa macedonenilor şi albanezilor, care pe atunci făceau parte din Imperiul Turcesc.
Vorbea adesea, onomatopeic, imitând tunetul puştii şi altele, îndeosebi când istorisea ceva din viaţa şi obiceiurile albanezilor. Fiind
foarte talentat, ambiţios şi muncitor, a făcut o carieră strălucită ca
arhitect şi ca profesor. În anul următor a intrat în Şcoală un alt
macedonean, A. Culina, de asemenea bine pregătit la desen şi care
prin unele calităţi, proprii macedonenilor, a reuşit să-şi facă şi o
situaţie materială excepţională. Iotzu a fost singurul elev în seria lui,
aşa că profesorii de cursuri când nu le sosea elevul nu puteau ţine
lecţia şi adesea îl căutau prin ateliere când nu găseau clasa.”8
Cu perseverenţa specifică neamului, Iotzu se evidenţiază în
perioada studiilor prin câteva lucrări păstrând memoria unor locuri
astăzi dispărute, ca de exemplu Mănăstirea Văcăreşti, loc greu accesibil la vremea studiului realizat, pentru că era închisoare şi necesita
aprobări speciale pentru a pătrunde acolo. „În 1908 (...), doi studenţi
ai Şcolii Superioare de Arhitectură din Bucureşti, viitorii arhitecţi
Constantin Iotzu şi Alexandru Zagoritz au putut întocmi releveul
Mănăstirii Văcăreşti (numai biserica, paraclisul şi câteva detalii ale
casei domneşti), în cadrul unui program pentru relevarea monumentelor naţionale, ca o primă bază pentru cunoaşterea şi studierea
acestora, acţiune iniţiată în 1907 de Şcoala de Arhitectură cu sprijinul
lui Spiru Haret, ministrul Instrucţiunii Publice. Mai târziu acest
releveu va fi cuprins într-un album publicat în 1926.”9

Toma T. Socolescu, Amintiri, ed. îngrij. de Doina Mandaj, Bucureşti,
Caligraf Design, 2004, p. 32-33.
9 Alexandru Panaitescu, Remember Mănăstirea Văcăreşti, Bucureşti, Ed.
Simetria, 2008, p. 59-60.
8
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Singur în România, trebuind să se întreţină, căuta şi accepta
tot felul de proiecte. În timpul studenţiei şi-a adus părinţii, ceea ce a
însemnat că trebuia să muncească mai mult. „Fiind singur eram
forţat la o frecvenţă ireproşabilă, ceea ce m-a împiedicat a munci prea
mult în afară de şcoală, lucru absolut necesar pentru lipsa de mijloace
în care mă găseam, fiind nevoit să întreţin şi o mamă paralizată, fără
pensie, dar îngrijită gratuit de Dl. Doctor Parhon.”10 E uimitor,
deoarece privind peste timp observăm că a realizat foarte multe,
afirmaţia lui arătând extraordinara lui putere de muncă, vitalitatea
extraordinară care se va vedea de-a lungul întregii sale existenţe. De
la acelaşi Toma T. Socolescu aflăm că: „Prin 1903-4 ministrul Em.
Constantinescu l-a însărcinat pe Maimarol să facă un proiect pentru
Camera Deputaţilor utilizând sala de şedinţe existentă atunci, ca
vestibul, şi adăugând o sală mai mare, de formă rotundă, pentru
dezbaterile parlamentare. Maimarol a întocmit proiectul având ca
ajutori pe arh. Iotzu şi Zumino. S-a executat în trei etape, şi a eşit o
clădire mult mai mare decât ce proiectase Em. Constantinescu.”11
Pomenind de vechii colegi cu care s-a înţeles bine, numindu-i, scrie:
„Atmosfera aceasta m-a recomfortat, însă în acelaşi timp m-a pus şi
pe gânduri perspectiva descurajantă pe care o avea înainte viitorul
arhitect. Căci şcoala fiind înfiinţată de curând, puţinii absolvenţi ce
ieşiseră până atunci erau desconsideraţi, sortiţi să trăiască ca
desenatori ai arhitecţilor proveniţi din şcoala de la Paris, sau ca mici
funcţionari de stat.”12 Exista însă exemplul arhitectului Ion Mincu
care îi încuraja pe studenţi şi „le deschidea ochii”, după cum spune
Iotzu, către arta naţională.
Constantin Iotzu a absolvit Şcoala de arhitectură în 1909.13
Vlad Mitric-Ciupe, op. cit., p. 80.
Toma T. Socolescu, Fresca arhitecţilor care au lucrat în România în epoca
modernă: 1800-1925, Bucureşti, Caligraf Design, 2004, p. 109
12 Vlad Mitric-Ciupe, op. cit., p. 80.
13 [Tabloul arhitecţilor diplomaţi], în: Buletinul Corpului Arhitecţilor din
România, IV, 1936, p. 128.[Iotzu, C-tin, Data absolvirei şcoalei 1909; Nr. şi data
Legitinaţiei de liberă practică 277 - 9 Mai 1933; Adresa str. Aurel Vlaicu, 6]
10
11
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Arhitectul
„În ce mă priveşte, am isbutit să pot trăi din profesiune fără a
recurge la vreo slujbă şi fără a mai servi de desenator altora, după ce
am devenit arhitect. Aceasta din 1911.”14 Mincu îl preţuia în mod
deosebit şi prin el şi-a făcut debutul în meserie, în împrejurări mai
puţin plăcute, sănătatea întemeietorului de şcoală fiind deteriorată:
„Ca elev al celebrului prof. arh. Ion Mincu, s-a bucurat de aprecierea
acestuia, care îi recunoştea talentul de desenator excepţional. Este
ştiut faptul că desena la fel de bine cu ambele mâini şi că desenele lui
erau fără cusur. Fiind bolnav, Ion Mincu15 l-a recomandat16 să-i
termine o lucrare17 începută în Craiova”18. Ajuns în faţa clientului,
bancherul şi omul politic liberal Constantin Neamţu, i-a desenat cu
ambele mîini o perspectivă întoarsă, aşa cum trebuia să o vadă bancherul. Acesta a fost atât de impresionat încât l-a trimis şase
săptămîni Paris să se documenteze. Condiţia era ca la înapoiere să
vină cu 100 de desene lucrate acolo. C. Iotzu i-a adus clientului său
500 de desene spre mulţumirea şi încântarea clientului său.
A urmat un alt proiect important în 191219, Casa Corpului
Didactic20 de pe Bd. Regina Elisabeta din Bucureşti în stil neoromâ-

Vlad Mitric-Ciupe, op. cit., p. 80.
Sp. Cegăneanu, Ion Mincu, în revista Arhitectura, an VII, nr. 1, ian.-mar.
1941, 1891-1941 Semicentenarul Societăţii Arhitecţilor Români, p. 33.
16 Mihail Caffé, Arhitectul Ion Mincu, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1960, p.
182.
17 Este vorba despre actualul sediu al Primăriei craiovene, clădire terminată în 1916 de antreprenorii Carlo Della Barba şi Giovanni Battista Peresutti
după planurile arhitecţilor Ion Mincu şi Constantin Iotzu. Clădirea a fost
proiectată ca sediu al Băncii Comerţului care a funcţionat acolo pînă în 1948.
18 Adrian Mahu, Arhitecţii şi Exilul, Oneşti, Magic Print, 2011, p. 230.
19 „Primul concurs publicat a fost acela pentru localul Casei Corpului
Didactic din B-dul Elisabeta. Am fost clasificat I-ul, în concurenţă cu arhitecţi de
la Paris clasificaţi în urma mea.” Vlad Mitric-Ciupe, Arhitecţii români şi detenţia
14
15
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nesc21; Tipografia Ramuri din Craiova, în 1920, cu aceeaşi antreprenori Carlo Della Barba şi Giovanni Battista Peresutti cu care a
lucrat şi la Banca Comerţului din acelaşi oraş; Camera de comerţ şi
Şcoala Comercială de la Galaţi22; Biblioteca Centrală Universitară Iaşi,
1930-1932, în stil neoclasic; Institutul Superior al Magistraturii, fostul
Minister al Justiţiei, iniţial Palatul Medicilor Veterinari23, 1929-1932,
Bd. Regina Elisabeta din Bucureşti, în stil art-déco; Căminul Casei
Corpului Didactic din Eforie24, 1932; cazarma Regimentului II
Pionieri de Gardă Otopeni; Cercul Militar din Braşov, 1938-1946;
Banca Prahova din Ploieşti; colonia Uzinelor Mârşa-Avrig; Biserica25
Sf. Elefterie Nou26 din Piaţa Operei bucureştene, 1935-1940 , terminată
abia în 1971, în stil neoromânesc cu influenţe bizantine27. În 1940
proiectează un Palat Municipal şi un Teatru Naţional pentru oraşul

politică 1944-1964: Între destin concentraţionar şi vocaţie profesională., Bucureşti,
Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2013, p. 80.
20 St. H. Opari, Casa Corpului Didactic”: Realizări în domeniul constructiv al
unei Instituţii Româneşti, în revista Arhitectura, nr. 1, 1939, p. 9-15.
21 Fotografie Casa corpului didactic, C. Iotzu, în revista Arhitectura, an III,
1924, p. 76.
22 Construcția Palatului Bursei și al Camerei de Comerț și Industrie,
Galați. Caiet de sarcini și condițiuni tehnice speciale aplicabile lucrărilor. –
Galați: Buciumul Român, 1914, 51 p.
23 Palatul Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari- Prof. Arhitect C. Iotzu
(Vedere din Cişmigiu; Sala de conferinţe; Scara principală din vestiarul parter), în
revista „Arhitectura”, 1931-1933, p. 27-28.
24 Sanatoriul dela Eforie. Arh. C. Iotzu şi E. Botez (foto), în revista
Arhitectura, nr. 1, 1939, p. 11; Erată la nr. 1/1939: „Sanatoriul C.C.D. dela Eforie(...)
proiectul a fost întocmit de D-l. Arh. C. Iotzu, profesor la Facultatea de Arhitectură, în
revista „Arhitectura”, nr. 2, 1939, p. 50.
25 [Biserica Sf. Elefterie, Bucureşti, 1942, (în construcţie)], în revista
„Arhitectura”, nr. 3-4, iul.-dec. 1942, p. 19-20. (Fotografii)
26 Petre Antonescu, Biserici noui după cutremur, în revista „Arhitectura”,
nr. 3-4, iul.-dec. 1942, p. 14. [Biserica Sf. Elefterie – Bucureşti, Prof. Arh. C.
Iotzu+ foto]
27 Lucia Stoica, Enciclopedia lăcaşurilor de cult din Bucureşti, Bucureşti,
Universalia, 2005, p. 18.
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Craiova, dar care au rămas doar pe hîrtie. Peste ani, ca o revanşă, pe
locul unde gândise tatăl său aceste clădiri, arh. Alexandru Iotzu face
actualul Teatru Naţional din Craiova.28 Tot la capitolul clădiri nerealizate, în 1942 proiectează o Catedrală Ortodoxă la Odesa29. A făcut
mai multe case printre care şi vila mareşalului Antonescu de la
Predeal, lucru care l-a adus în preajma acestuia o perioadă mai lungă
de timp, ceea ce îi va aduce neplăceri mai târziu. Clădirile arhitectului Constantin Iotzu se bucurau în epocă de admiraţia colegilor30
după cum dovedeşte prezenţa acestor clădiri în paginile revistei
„Arhitectura”31 şi ocupă în continuare un loc important în istoria
arhitecturii româneşti, fiind prezente în toate lucrările de referinţă în
domeniu32.
Iotzu a fost profesor33 în perioada 1921-194434 şi decan35 între
1940-1944 al Facultăţii de arhitectură, pe atunci în cadrul Politehnicei
Patrimoniul arhitectural din România postbelică, în Adevărul, 5 aug. 2009.
Augustin Ioan, Arhitectura ortodoxă şi tema identitară: 1900-1942, în
revista „Ianus”, nr. 5-6, 2002, p. 53-54.
30 G. M. Cantacuzino, L’Architecture roumaine, în revista „L’Architecture”
(Paris), XL, nr. 10, 1927.
31 V. S. [=Victor Smigelschi], Arhitectura românească din ultimele decenii în
imagini, în revista „Arhitectura”, an VII, nr. 1, ian.-mar. 1941, 1891-1941 Semicentenarul Societăţii Arhitecţilor Români, p. 185 (foto Casa Corpului Didactic, Arh. C.
Iotzu), 201 (foto Căminul Casei Corpului Didactic, Eforie, Arh. C. Iotzu).
32 Vezi bibliografia.
33 Programul cursurilor şi lucrărilor dela Facultatea de Arhitectură din
Bucureşti în anul 1940-1941, în: Arhitectura, an VII, nr. 1, ian.-mar. 1941, 18911941 Semicentenarul Societăţii Arhitecţilor Români, p. 112 [foto+ a) Cursul
pregătitor (durata un an)/Arhitectura/6) Studiul elementar de arhitectură clasică
– repartizat în cele 3 ateliere ale Prof. Iotzu(...); b) Cursul mediu (2 ani)/
Arhitectură/ 11) Proecte analitice ) Prof. Iotzu(...)/ 12) Proecte (aceeaşi şefi de
atelier); c) Cursul superior/Arhitectură/ 6) Şapte menţiuni de proecte (ateliere
Iotzu (...)/ 7) 2 menţiuni de arh. Românească(idem)/ 8) 1 menţiune proect de
decoraţie şi mobilier].
34 Se povesteşte că i-a spus unui student care avea de făcut un proiect de
şcoală „O casă pentru un mecena” : „văzâdu-i proiectul, Constantin Iotzu a
remarcat dimensiunile modeste ale holului de 2 x 2 metri. Atunci l-a întrebat pe
28
29
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bucureştene. Mărturiile foştilor studenţi arată mai mult decât
respectul datorat unui profesor, arată admiraţia lor. A păstrat el
însuşi toată viaţa o vie admiraţie pentru profesorul lui şi ţinea să îl
amintească mereu studenţilor pe acest întemeietor de şcoală după
cum spune arh. Paul Emil Miclescu: „L-am avut profesor şi pe
Constantin Iotzu, unul dintre elevii lui Mincu a cărui amintire o
cultiva cu evlavie.”36 În perioada în care a fost decan a obţinut, prin
bunele relaţii pe care le avea cu importanţi arhitecţi francezi şi cu
oameni politici influenţi, ca diploma românească de arhitect să fie
recunoscută în Franţa37, „ceea ce până atunci numai americanii
obţinuseră datorită numeroaselor donaţiuni şi premii ce înfiinţaseră
pentru Ēcole des Beaux-Arts de la Paris.”38
Artistul
Era un om exuberant, vesel, care ştia să îşi facă şi să întreţină
relaţii sociale atît de importante pentru un arhitect. Îşi păstra prieteniile din tinereţe. Cu pictorul Gh. Petraşcu a păstrat prietenia din
perioada Belle Arte pe tot parcursul vieţii. Cu Michaela Eleutheriade
era înrudit.39 A fost prieten şi cu Topârceanu, de la care a rămas o
dedicaţie pe volumul „Migdale amare”: „Noi suntem mai presus de
modă,/ Căci amândoi avem talent:/ Eu fac din visul meu o odă,/ Şi
dumneata – un monument.”40

student unde locuieşte. La răspunsul acestuia: „Stau în Ferentari”, i-ar fi
replicat:”Mută-te, domnule!” Ideea profesorului era că studentul său nu putea
să facă un proiect bun deoarece locuia într-o casă meschină.” (Adrian Mahu,
Arhitecţii şi Exilul, Oneşti, Magic Print, 2011, p. 230.)
35 C. Iotzu, Cuvânt de deschidere la Facultatea de Arhitectură, în „Arhitectura”, nr. 3-4, iul.-dec. 1942, p. 5-6.
36 Mihai Sorin Rădulescu, Cu gîndul la lumea de altădată, București,
Albatros, 2005, p. 301.
37 Vlad Mitric-Ciupe, op. cit., p.84.
38 Ibidem.
39 Petre Oprea, Jurnal 1981-1988, Bucureşti, Editura Maiko, 2006, p. 49.
40 Adrian Mahu, Arhitecţii şi Exilul, Oneşti, Magic Print, 2011, p. 230.
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A expus la Salonul oficial de arhitectură şi artă decorativă
din mai 1929 când, potrivit catalogului, a avut nu mai puţin de 24 de
exponate.41 La stabilirea juriului salonului oficial pentru 1930, a fost
ales împreună cum I. Al. Steriadi, Gh. Petraşcu, C. Medrea42.
Gândea clădirea ca pe un întreg şi era preocupat de detalii
precum mobilierul. Fiind căsătorit cu o doamnă foarte bogată a avut
şi o fabrică de mobilă unde, printre altele, a făcut în întregime
mobilerul hotelului familiei de la Sinaia, hotelul Excelsior. Sau „uşile
de alamă de la clădirea Ministerului de Justiţie” făcute împreună cu
sculptorul Iosif Fekete43, acum dispărute şi înlocuite cu uşi metalice,
dar la care se păstrează o copie redusă ca dimensiuni în casa familiei
din Bucureşti.
A sculptat bustul lui Constantin Şt. Motăş44 care se găseşte la
Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti45. Medalia „Aniversarea construirii liniei ferate Buzău-Mărăşeşti oct. 1881-1941”, realizare a inginerilor români a fost modelată după desenul arhitectului
Constantin Iotzu.46 Continua să deseneze cu plăcere, chiar atunci
când era la întruniri internaţionale, aşa cum este cazul cu portretul
lui Maigrot publicat în Buletinul Corpului Arhitecţilor din România47. Şi,
în continuare, se descoperă noi lucrări ale sale, de exemplu la licitaţia
Ruxandra Beldiman, Saloane de arhitectură în perioada interbelică, în
„Studii şi cercetări de istoria artei. Artă plastică”, Serie nouă, tom 6(50), p. 105110.
42 „Cuvântul”, an V, nr. 1471, 28 mai 1929, p. 2; „Rampa”,an XIV, nr. 3401,
29 mai 1929, p. 6.
43 Vasile Florea, Istoria artei româneşti, Bucureşti-Chişinău, Litera
Internaţional, 2007, p. 778)
44 Bustul Motăș, în „Revista de medicină veterinară și de zootechnie”, v.
45, 1933, p. 68, 90, 91.
45 Florin-Alexandru Luca, Lucian-Valeriu Lefter, Şerban-Andrei Toma,
Moştenirea familiei Motăş, Iaşi, Ed. Tehnopress, 2013, p. 86.
46 „Cronica numismatică şi arheologică”, an XVI, nr.121-122, ian-iun.
1942, p. 22.
47 „Buletinul Corpului Arhitecţilor din România”, IV, 1936, între paginile
120 şi 121.
41
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din 2018 de la Artmark, unde a fost pusă în vânzare o acuarelă cu
accente de guașă pe carton, 59,5 × 41,5 cm, semnat și datat dreapta
jos, cu negru, „C. Iotzu, 1915”, reprezentînd proiectul pentru realizarea monumentul funerar al Regelui Carol I, cu o piatră pe care este
inscripţionat simplu „Carol I”, proiect nerealizat. A făcut capele în
cimitirul Bellu: „arh. C. Iotzu zideşte cavoul Z. Cristodorescu (59-91)
şi capela Craja (8-62).”48

În slujba comunităţii
„Sub guvernarea Iorga din anul 1931-1932 am fost ales
Deputat graţie nu partidului în care nici nu eram înscris, ci a
legăturilor personale pe care le aveam şi faptul că profesorul Iorga
dorea să aibă colaboratori buni indiferent dacă erau şi partizanii săi
politici.”49 Astfel a putut face lobby pentru votarea legii „de
organizare a Colegiului Arhitecţilor, care de 30 ani forma unul din
dezideratele cele mai arzătoare ale arhitecţilor români, deşi alte ţări
din Occident nu aveau o asemenea lege.”50
A avut energia să pună în practică iniţiative care să vină în
ajutorul breslei. Astfel, la 1 aprilie 1919 „apare la Bucureşti, sub direcţia arhitecţilor Constantin Iotzu şi Spiridon Cegăreanu, precum şi a
inginerului Pedrazoli, „Revista de Arhitectură şi Construcţie”51.

G. Bezviconi, Cimitirul Bellu din Bucureşti: muzeu de sculptură şi
arhitectură, în „Monumente şi muzee: Buletinul Comisiei ştiinţifice a muzeelor şi
monumentelor istorice şi artistice”, I, 1958, p. 185-204 (190).
49 Vlad Mitric-Ciupe, op. cit., p. 83.
50 Ibidem.
51 Gabriela Tabacu, Fapte şi întreprinderi fondatoare pentru breasla arhitecţilor
români / Founding facts and actions of the architecture profession in Romania, Trad.
Magda Teodorescu, Bucureşti, Editura Universitară „Ion Mincu”, 2005, p. 35-36.
48
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Înţelege să sprijine revista de-a lungul timpului sub toate formele
pentru ca aceasta să supravieţuiască.52
A fost membru al Societăţii Arhitecţilor Români, a făcut parte
din Comitetele Societăţii Arhitecţilor Români1925-1926, 1933; Vicepreşedinte 1931, 1932. A fost preşedintele Consiliului de Administraţie al C.E.C.-ului, arhitect-consilier al CFR.53
După cum scrie el însuşi în memoriul către ministru, nedatat,
probabil din 1944-1945, „ţin să arăt că (...) am căutat întotdeauna să
profit de orice ocaziune, nu pentru scopuri materiale şi interese
personale ci pentru a ţine ridicat prestigiul învăţămîntului Facultăţii
noastre şi pentru a împinge cu un pas mai departe progresul şi
renumele profesiunei de arhitect, singurele motive care m-au făcut ca
numeroasele cunoştinţe şi prietenii obţinute în lunga mea carieră, să
le folosesc numai în acest sens.”54
Clădirea55 Fundației Ferdinand I56
După cum scriam cu mai mulţi ani în urmă57 Fundaţia „a fost
înfiinţată cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viaţă a Regelui Ferdinand şi a fost legiferată de cele două camere ale Parlamentului Ro-

Donaţii [„membrii fondatori au contribuit la formarea fondului de
rezistenţă a revistei „Arhitectura” – poziţia 31 – Const. Iotzu – 3000 lei], în
„Arhitectura”, an III, 1924, p. 38.
53 M.O. (Partea II), nr. 228, 29 sept. 1943, p. 9 (6581).
54 Vlad Mitric-Ciupe, op. cit., p. 85.
55 Pentru materialul fotografic pus cu generozitate la dispoziţie ţin să le
mulţumesc doamnelor Irina Sandu şi Lăcrămioara Chihaia. Mulţumirile mele
către doamna Elena Ştefănescu vin prea tîrziu!
56 Întreaga istorie a Fundaţiei Ferdinand I este redată cu multe detalii în
lucrarile: Irina Sandu, Lăcrămioara Chihaia, Palatul Fundaţiei „Regele Ferdinand
I”, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2018, 236 p.; Ioana Gafton,
Fundaţia Universitară „Regele Ferdinand I” din Iaşi. Scurt istoric pe baza documentelor, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2018, 461 p.
57 Laura Guţanu, Presa vremii, în „România literară”, v. 41, nr. 40, 9 oct.
2009, p. 10.
52
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mâniei în toamna anului 192558. Fundaţia este înzestrată şi prin
testamentul Regelui care moare doi ani mai tîrziu.” Se consideră data
naşterii Fundaţiei scrisoarea Regelui Ferdinand din 8 februarie 1927,
prin care stabilea organizarea instituţiei. În ziarul ieşean Opinia se
preciza că „Suveranul şi-a amintit însă de oraşul în care a trăit, a
luptat şi a triumfat. Drept recunoştinţă, a vrut să se înfiinţeze aici un
mare aşezământ de cultură, care să-i poarte numele. Pentru aceasta,
ieşenii şi moldovenii îi sunt recunoscători.”59 Presa locală urmărea cu
interes acest proiect60, ca de altfel şi presa bucureşteană61. Chiar
înainte de a avea clădirea, se cumpărau cărţi pentru bibliotecă şi se
acordau premii şi subvenţii. Pentru anul 1928 s-au dat premii consistente lui Nicolae Iorga, Emm. De Martonne, Al. Philippide62, iar câteva luni mai tîrziu a sporit fondul „Vasile Pârvan” pentru premiile
anuale date membrilor „şcoalei de la Roma”.63
Fundaţia „Regele Ferdinand I”64 hotărăşte în şedinţa din 12
octombrie 1928, de la Palatul Regal, să împuternicească pe ministrul
Decret Regal publicat în Monitorul Oficial din 16 feb. 1926.
Fundaţia Ferdinand I, în „Opinia”, an XXIII, nr. 5931, 8 martie 1927, p. 1.
60 Fundaţia Regele Ferdinand I, în „Solia Moldovei” (Iaşi), an I, nr. 3, 1 mar.
1927; Soarta Fundaţiei Ferdinand, în „Opinia”, an XXIII, nr. 6139, 6 nov. 1927, p. 1;
Noi lucrări la palatul Fundaţiei „Regele Ferdinand”, în „Opinia”, an XXVI, nr. 6881,
15 apr. 1930, p. 1; Palatul „Fundaţiei Ferdinand”la Iaşi: Lucrările vor începe în curând, în „Lumea” (Iaşi), an XIII, nr. 3563, 16 mai 1930; Palatul Fundaţiei Ferdinand
va fi cea mai somptuoasă clădire din Iaşi, în „Opinia”, an XXVI, nr. 6895, 4 mai
1930.
61 I. Luchian, Iaşii şi Fundaţia „Regele Ferdinand I”, în „Adevărul”, 12 mar.
1927, p. 2.
62 De la Fundaţia „Regele Ferdinand I”, în „Ordinea”, an II, nr. 66, 1 martie
1929 [pe ziar apare greşit 1 feb.], p. 2.; Laura Guţanu, Presa vremii, în „România
literară”, v. 41, nr. 40, 9 oct. 2009, p. 10.
63 O subvenţie a Fundaţiei Regele Ferdinand, în „Ordinea”, an II, nr.160, 26
iunie 1929, p. 2; Laura Guţanu, Presa vremii, în „România literară”, v. 41, nr. 40,
9 oct. 2009, p. 10.
64 Fundaţia îşi dorea un statut special, scutită de orice dare către stat,
„precum şi a eventualelor legate sau donaţiuni ce ar mai primi această fundaţiune” („Cuvântul”, an V, nr, 1399, 14 mai 1929, p. 5: Informaţiuni.)
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Casei Regale C. Hiott să ia măsuri pentru alcătuirea unui program
„pentru un concurs în vederea alcătuirii planului construcţiei
clădirii65 Fundaţiunii universitare „Regele Ferdinand I” din Iaşi (...)
pe temeiul proectului de program acceptat de Consiliu în şedinţele
precedente.”66 În următoarea şedinţă, din 23 noiembrie 1928, consiliul
hotărăşte ca proiectul să fie trimis unui număr de „şapte Domni
arhitecţi diplomaţi, cărora să li se ceară a alcătui câte un anteproect
de plan pentru clădirea de la Iaşi, şi hotărăşte următoarea listă a celor
şapte Domni arhitecţi: Petre Antonescu, N. Ghika-Budeşti, Duiliu
Marcu, Paul Smărăndescu, State Ciortan, I.D.Enescu, Const. Iotzu”.67
Ministrul Instrucţiunii Publice N. Costăchescu propune numele
arhitectului I. Fonescu, în cazul în care unul dintre cei şapte nu
doreşte să ia parte la concurs, iar rectorul Universităţii bucureştene E.
Pangrati adaugă numele arhitectului Ionel Davidescu.68 După o lună,
la 28 decembrie 1928, preşedintele Fundaţiunii, C. Hiott, deschide
şedinţa comunicând „răspunsurile Dlor Arhitecţi cărora li s’a făcut
invitare pentru alcătuirea unui ante proect de plan al clădirii
Fundaţiunii universitare „Regele Ferdinand I” din Iaşi. Au acceptat
invitarea următorii Domni Arhitecţi: N. Ghika-Budeşti, I.D. Enescu,
Statie Ciortan şi Const. Iotzu. Au refuzat invitarea Domnii Arhitecţi
P. Antonescu şi Paul Smărăndescu, iar Dl. Arhitect Duiliu Marcu n’a
dat nici un răspuns în afară de semnătura de primire a plicului. Faţă
de neacceptările de mai sus, s’a făcut invitare (...) Dlor Arhitecţi
I.Fonescu şi Ionel Davidescu, cari au răspuns că acceptă invitarea. (...)
Domnul Preşedinte prezintă apoi Consiliului cererile Dlor Arhitecţi
Au fost depuse mai multe oferte pentru amplasarea clădirii: colţul str.
Carol cu Păcurari, terenul Braunstein din Piaţa Unirii cu Săulescu, terenul
berăriei Excelzior, terenul Consulatului rusesc colţul str. Unirei cu str. I. C.
Brăteanu, şi a cincea, grădina Creditului Urban. Terenul pe care este amplasată
Fundaţia era „suficient ca întindere şi bun amplasament pentru destinaţia ce ar
avea, dar e prea scump ca preţul să poată fi acceptabil” („Opinia”, an XXIII, nr.
5965, 12 apr. 1927, p. 1.)
66 Ioana Gafton, op. cit., p. 165-166.
67 Ibidem, p. 166-167.
68 Ibidem.
65
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Horia Teodoru şi C. P.omponiu cari oferă a alcătui anteproectele de
planuri pentru sus zisa clădire.”69 Propunerile ultimilor doi rhitecţi
au fost refuzate. Au fost şi proteste în presă semnate de arhitecţi care
cereau un concurs public.70
Aflăm că în şedinţa din 19 februarie 1929 s-a adus „la cunoştinţa Consiliului că în zilele de 15 şi 16 Fevruarie a.c. s’au primit
din partea celor şase Dni Arhitecţi proectele de planuri pentru
clădirea Fundaţiunii universitare din Iaşi şi judecata asupra lor
urmând a se face în termen de zece zile de la depunere, propune ca
potrivit celor prevăzute în Programul concursului pentru planuri, să
se desemneze de consiliu unul sau doi Dni Arhitecţi, împreună cu
care Consiliul să facă alegerea planului celui mai bun.”71 Au fost
invitaţi inginerul G. Balş, membru al Comisiei Monumentelor istorice
şi arhitectul I.G. Pompilian, profesor la Şcoala de Arhitectură şi
director general în Ministerul Instrucţiei Publice.
Consiliul împreună cu cei doi s-au întrunit la 22 februarie 1929
pentru a cercetarea planurilor celor şase arhitecţi expuse în sala de
muzică a Reginei Maria.72 Decizia finală a fost luată la 26 februarie
1929, când au declarat câştigător anteproiectul cu motto-ul „Lux” al
arhitectului Constantin Iotzu.73 Totuşi, la 8 martie 1929 au propus un
comitet pentru alcătuirea planului definitiv al clădirii74. La 23 şi 24
mai, G.T. Kirileanu, secretar general al Fundaţiei, face un drum la Iaşi
împreună cu C. Iotzu.75 Au urmat mai multe întâlniri ale arhitectului
desemnat cu membrii Comitetului pentru a discuta modificările
anteproiectului de plan pe care aceştia din urmă le cereau.76 La 10

Ibidem, p. 169.
Concursul pentru Palatul Fundaţiei Regele Ferdinand, în „Cuvântul”, an V,
nr. 1374, 17 feb. 1929, p. 4.
71 Ioana Gafton, op. cit., p. 183.
72 Ibidem, p. 184.
73 Ibidem, p. 46-47.
74 Ibidem, p. 184-185, 199.
75 Ibidem, p. 186.
76 Ibidem, p. 190.
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august 1929 au discutat alcătuirea planului definitiv pentru clădirea
Fundaţiei din Iaşi, aşa cum arăta după modificările cerute, inclusiv
cele referitoare la caracterul monumental al faţadelor77, pentru că
abia la 18 septembrie C. Iotzu să prezinte planul definitiv al clădirii şi
să se decidă începerea lucrărilor pentru primăvara anului 1930.78
Prezintă planul definitiv şi devizele în şedinţa din 6 februarie 1930,
când i se cere iar modificarea faţadei.79 În aceeaşi şedinţă, la propunerea lui C. Iotzu, se hotărăşte separarea lucrărilor în mai multe
loturi, pe specialităţi. La 21 februarie 1930 s-a hotărât o licitaţie cu
invitaţii pentru antreprenorii: Întreprinderile generale technice
Tiberiu Eremia; inginer Emil Prager; inginer Aurel Ioanovici; inginer
Gambara; Întreprinderile de lucrări publice Const. Ursescu-Galaţi. În
aceeaşi şedinţă arhitectul Iotzu prezintă un formular de angajament
ca arhitect diriginte al clădirii. După discuţii, Comisia a admis
cuprinsul actului.80 La 12 martie 1930 se examinează modificările anteproiectului de plan şi se stabileşte planul definitiv81. La 4 aprilie
1930 se prezintă rezultatul licitaţiei pentru darea în antrepriză a
clădirii de roşu şi s-a aprobat oferta inginerului Emil Prager. Tot
atunci se propune înfiinţarea unei comisii cu depline puteri care să
supravegheze lucrările, formată din C. Hiott, P. Bogdan, G. Ţiţeica,
G. Balş, I.Pompilian, C. Iotzu şi G.T. Kirileanu. În iunie încep lucrările
de construcţie. Proiectul era al arhitectului C.Iotzu, partea de beton
armat aparţinând inginerului Aurel Beleş, antreprenor fiind
Ibidem, p. 191.
Ibidem, p. 191-192.
79 Ibidem, p. 197-198.
80 Ibidem, p. 200-201.
81 Sorin Iftimi, Mădălin-Cornel Văleanu, Piaţa „Mihai Eminescu” din Iaşi.
Repere istorice şi cercetare arheologică, Iaşi, Palatul Culturii, 2015, p. 32, fig. 28
(planul Palatului Fundaţiei „Regele Ferdinand” semnat), fig. 29, 30. [La p. 32,
Dosarul imobilului DJANI, Fond Primăria Mun. Iaşi, Dosare imobile, 26/46,
26/46bis cuprinde „plan de situaţie al terenului Fundaţiei (f.18), pe ozalid
fundaţiile clădirii (f. 12), subsol (f. 7), parter (f. 14), etaj (f.8), releveu al faţadei
dinspre str. Carol (f. 15), str. Păcurari (f. 10), secţiune longitudinală plein ax (cu
statuia regelui Ferdinand pe poziţie)]
77
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inginerul Emil Prager. Clădirea s-a construit pe un schelet de beton
armat şi zidărie de cărămidă, cu planşee din beton armat. Faţada a
fost bogat decorată cu ornamente din piatră naturală cioplită. A fost
gândită să aibă toate comodităţile moderne: instalaţie de încălzire
centrală, instalaţii sanitare, instalaţii de apă curentă şi canal, telefoane, sonerii, hidranţi, guri de apă pentru incendii, ventilaţie, aparate
de reglare a temperaturii în fiecare sală, seifuri mari pentru păstrarea
documentelor, păstrând eleganţa unui palat cu mozaic veneţian,
marmură de Carrara şi granit de Silezia. Cum Iaşul e împânzit de
lucrări subterane, tuneluri, adesea se produceau surpări, s-au făcut
lucrări de întărire a terenului. Lucrările au fost oprite în noiembrie
1930, când construcţia era ridicată la roşu şi acoperită82. La 17 martie
1931 generalul E. Ballif care îl înlocuise pe Hiott la preşedinţia
Consiliului Fundaţiei, îi încredinţează generalului Ştefan N. Botez
conducerea unor lucrări care se executau, verificarea materialelor folosite, respectarea termenelor de execuţie etc.83 Au urmat noi modificări care au dus la creşterea costurilor şi la întârzieri. În vara anului
193184 se începe construirea cupolei, prilej de speculaţii pentru ieşeni.
N-a fost nici capelă, nici sediul unui post de radio. S-a dorit să fie un
observator astronomic.
Regele Carol II s-a arătat interesat de mersul lucrărilor şi la 4
iulie 1932 inspectează şantierul.85
Dacă iniţial se stabilise că lucrările vor dura doi ani86, în 1932
s-a constat că nu este posibil87 şi că cel mai probabil inaugurarea se va

Dare de seamă despre mersul Fundaţiunii „Regele Ferdinand I” pe anul 1931
către Majestatea Sa Regele Carol II, Bucureşti, 1932, p. 3.
83 Ioana Gafton, op. cit., p. 213.
84 Încă se spera că lucrările vor fi terminate la timp. (Rudolf Suţu, Spre
terminarea construcţiei Palatului Fundaţiei „Ferdinand I”, în „Opinia”, an XXVII, 24
iulie 1931, p. 3.)
85 „Lumea”(Iaşi), an XV, nr. 4242, 25 iulie 1932, p. 3.
86 În septembrie încă se mai spera, genealul Ballif făcînd o vizită fulger
pentru a discuta cu autorităţile locale „accelerarea lucrărilor, întrucât inaugurarea Fundaţiei urmează să aibă loc probabil în cursul acestei toamne”.(Accelerarea
82
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face în anul următor. Doar inginerul Emil Prager şi inginerul Dimitriu au încheiat la timp lucrările contractate după cum reiese din
darea de seamă din decembrie 193288.
La o nouă vizită, în noiembrie 1933, regele Carol II a propus
ca statuile, care iniţial au fost gândite de Iotzu să împodobească
frontonul clădirii, să alcătuiască o „Galerie a Domnitorilor” în
grădina Fundaţiei. Generalul Ballif obiectase că aşezarea sus, pe
fronton, ar implica noi costuri pentru întărirea zidurilor de susţinere.
S-a făcut totuşi o probă instalându-se în jurul cupolei patru grupuri
de voievozi executate în ghips.89 Tot atunci, Regele a vizitat clădirea
şi a cerut lămuriri arhitectului Iotzu asupra modului de funcţionare a
sălilor de lectură. Lucrările la interiorul clădirii s-au încheiat în mai
1934, dar apăreau mereu alte detalii, modificări care necesitau aten-

lucrărilor la Fundaţia Ferdinand..., în „Opinia”, an XXIII, nr.nr. 7612, 11 sept. 1932,
p. 2.)
87„Lucrările la Fundaţiune merg nu cu încetineală, cum s’a scris, ci cu
migăleală; deoarece clădirea cu toate proporţiile ei grandioase este o lucrare de
artă şi în fiecare colţ abundă mozaicurile, aplicaţiunile de marmoră,
combinaţiunile de stil.Clădirea se întinde pe două aripi enorme, cari merg
paralel cu străzile Carol şi Păcurari. Punctul lor de întâlnire corespunde cu
centrul edificiului, în interiorul căruia se deschide scara de marmoră, care conduce la sala de recepţie şi spectacole, unde va trona statuia Marelui Ctitor al
Fundaţiunii, Regele Ferdinand I. Executarea se face pe etape, deoarece
finisagiul unei asemenea clădiri e operă de răbdare şi de lucru metodic. (...)
Despre o inaugurare a Fundaţiunii în toamna aceasta nu poate fi vorba (Situaţiunea reală dela Fundaţiunea Regele Ferdinand: O punere la punct, în „Opinia”, an
XXIII, nr.nr. 7628, 30 sept. 1932, p. 1.). Statuia lui Jalea, distrusă în 1948, refăcută
în gips de Crengăniş în anul 2007.
88 Ioana Gafton, op. cit., p. 230-234.
89 Iniţial au fost Dragoş Vodă şi Mihai Viteazul, opera lui Ion Jalea,
Alexandru cel Bun de Ion Iordăchescu, Ştefan cel Mare şi Dimitrie Cantemir de
C. Dimitriu-Bîrlad, Vasile Lupu de Mihai Onofrei, Carol I şi Ferdinand I.
Ultimele două lucrări au fost înlocuite mai tîrziu cu Petru Rareş, de Ion
Dămăceanu şi Ion Vodă cel Viteaz, de Iftimie Bîrleanu; vezi şi Gheorghe Macarie, Statuia Regelui Ferdinand de la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai
Eminescu” din Iași, în „Revista română”, nr. 3(57), 2009, p. 41-42.
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ţia arhitectului Iotzu. Amenajarea grădinii gândită de el a început în
mai 1935.90 În toamna aceluiaşi an grupul statuar91 era instalat în
grădină.
În februarie 1936 i se solicita un plan pentru construirea unui
grilaj de fier care să protejeze aripile Păcurari şi Carol, iar la 3 iunie
1937 făcea la faţa locului propuneri legate de radiatoarele mereu
defecte ale Fundaţiei.92
Ultimii ani
După 1944, din motive politice, a fost exclus din învăţămîntul
universitar. A fost arestat la 19 aprilie 1945, „pentru uneltire contra
ordinii publice”, după percheziţii şi arest la domiciliu pentru că se
constatase că este bolnav. La o lună de la arestare soţia sa, Maria
Iotzu, scrie un memoriu ministrului de interne în care cere să-i fie
eliberat soţul : „O viaţă de om a închinat-o profesiunii în legătură cu
arta învăţământului şi numai datorită caracterului său dur dar drept
şi cinstit precum şi cinstei profesionale şi-a atras ura unora care
probabil au dorit să-l vadă astăzi închis.”93 Din arestul bucureştean a
fost trimis în lagărul de la Slobozia, de unde trimite un memoriu la
30 iunie 1945 ministrului de interne. A făcut câteva luni de închisoare, fără judecată. Eliberat la 1 septembrie 194894, a fost trimis la
Braşov să termine Casa Armatei95. A fost angajat la Institutul de Proiectări al Ministerului Industriei Uşoare. A proiectat în anii 1950
Combinatul textil „Teba” de la Arad.96
Şi-a iubit mult familia. I-a adus pe părinţi în România în timp
ce încă era student. Părinţii săi, Nicolae şi Zaharia Iotzu, sunt îngro-

Ioana Gafton, op. cit., p. 271.
Virgiliu Z. Teodorescu, Contribuţii documentare referitoare la monumentele
de for public din oraşul Iaşi, în „Revista Arhivelor”, LXX, nr. 3, 1994, p. 257-261.
92 Ioana Gafton, op. cit., p. 321.
93 Vlad Mitric-Ciupe, op. cit., p. 86-87.
94 Ibidem, p. 88.
95 Ibidem, p. 15, 22, 22n, 23, 79, 82, 85n, 86, 87, 88, 103, 125, 198, 198n.
96 Ibidem, p. 88.
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paţi la Bellu, în Bucureşti. Căsătorit, a avut un băiat şi o fată. Fiica,
absolventă de Litere, căsătorită cu un medic, trăieşte în Australia.
Băiatul a fost tot arhitect. Nepotul care trăieşte în Germania este a
treia generaţie de arhitecţi Iotzu. Mi-a mărturisit că datorită bunicului au apărut foarte mulţi arhitecţi în familie, printre care şi Dinu
Hariton, care a făcut hotelul Intercontinental din Bucureşti. Fiul şi
nora dădeau petreceri în casă, Constantin Iotzu cobora, invitaţilor le
era puţin teamă de personalitatea lui covârşitoare, dar erau repede
cuceriţi de pasiunea cu care vorbea despre meseria lui. De aici,
generaţiile următoare de arhitecţi provenind din familie sau dintre
prietenii mai tinerelor generaţii.
Constantin Iotzu moare la Bucureşti, la 1 august 1962, călcat
de tramvai. Era încă în putere, făcea gimnastică în fiecare dimineaţă,
lucra. Nu putem să nu ne întreb dacă a fost sau nu accident. Nu mai
putem decât să facem speculaţii.
ABSTRACT
Important figure of the beginning of the 20th century of Romanian
architecture, Constantin Iotzu one of his achievements is the building of King
Ferdinand I Foundation now the Central University Library ”Mihai Eminescu” Iași,
one of the iconic buidings of the town. This paper recalls the architect, his life and his
work, and the history of the building everybody in town still calls Foundation.
Keywords: Constantin Iotzu, Romanian architects, King Ferdinand I
Foundation, Central University Library ”Mihai Eminescu” Iași
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Evocarea arhitectului Jean Monda
(1900-1987)
Sidonia TEODORESCU*
Jean Monda s-a născut la Ploiești la 22 ianuarie 19001, a urmat
studiile primare în Ploieşti, cele secundare la Bucureşti la Liceele
Matei Basarab şi Gheorghe Lazăr şi studiile de arhitectură la Școala
Politehnică din Milano și la Academia de Belle Arte din același oraș.
Diploma de arhitect obținută în 1924 la Şcoala Politehnică Regală din
Milano îi este echivalată la 23 ianuarie 1925, de Școala de Arhitectură
din București2. După satisfacerea serviciului militar între 1924-19253,
proiectează în București între anii 1926-1944, în calitate de arhitect
liber-profesionist, numeroase clădiri publice şi private, imobile cu

* Direcția pentru Cultură a Municipiului București – România.
1 Din tată mic meseriş (zugrav de firme) – Zeilic Moscovici − şi mamă casnică – Ghizela Moscovici. În Tabloul Membrilor Titulari cu domiciliul în Bucureşti,
ce făceau parte din Societatea Arhitecţilor Români în 1926, apare numele lui Jean
Moscovici domiciliat în Bd. Carol 138 („Arhitectura”, Anul V/1926, p. 4).
2 La Şcoala Superioară de Arhitectură din Bucureşti, Jean Monda a fost
coleg în anul I (în 1919) cu arhitectul D. Golingher Galin, apud Arhiva Uniunii
Arhitecţilor din România (UAR), Dosar Jean Monda, Referinţă cu privire la arh.
Jean Monda. Acesta scria în referatul despre Jean Monda, păstrat în arhiva UAR:
L-am cunoscut pe Jean Monda în anul 1919 fiind colegi în anul I al Şcoalei Superioare
de Arhitectură din Bucureşti.
La terminarea studiilor dânsul a început să lucreze ca liber profesionist în domeniul proiectării de construcţii. În această calitate şi-a câştigat o reputaţie de arhitect
de o excepţională capacitate profesională, primind sarcini de proiectare din ce în ce mai
complexe şi mai numeroase. În scurtă vreme a devenit unul dintre cei mai bine apreciaţi
arhitecţi liber profesionişti din ţară.
3 La Şcoala de Ofiţeri – ingineri aeronautici din Bucureşti, absolvită cu
gradul de sublocotenent.
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apartamente, vile, clădiri spitaliceşti, şcolare, industriale, săli de spectacol. Nu a avut lucrări în antrepriză proprie.
Stilul ales de arhitect se îndepărtează de „vechea arhitectură”,
este modernismul cu accente Art Deco, renunţarea la decoraţia excesivă, aşa cum însuşi Jean Monda va declara în cartea sa, publicată în
limba franceză, în anul 1940, „Jean Monda. Architecte”, lucrare
monografică în care îşi prezintă cele mai importante imobile pe care
le-a proiectat în perioada 1926-1940, punctând inovaţia stilistică a
acestora, tendinţa de simplificare a liniilor şi volumelor, folosirea noilor materiale, renunţarea la sistemul artificial de decorare a faţadelor
cu elementele „vechii arhitecturi”. În viziunea autorului, „acest stil,
sincer şi logic, se potriveşte temei imobilului de raport şi exprimă
funcţiunea maşinii colective de locuit”.
Între 1940-1944, Jean Monda a fost profesor de desen arhitectonic și ornamental, în cadrul unei Şcolii Tehnice Superioare situate
în str. Aaron Florian, pe care o conducea prof. Ernest Abason, fost
subdirector al Politehnicii4. În acelaşi timp, era şi profesor la cursurile
de desen, arhitectură şi construcţii, la cursurile de pregătire tehnică a
şcolii profesionale practice din str. Palade, condusă de prof. ing.
Martin Bercovici5.
Între anii 1942-1944, a fost arhitect la Comandamentul Apărării
Pasive al Capitalei, fiind însărcinat cu organizarea reparaţiilor după
bombardamente.
Din dosarul păstrat în Arhiva Uniunii Arhitecţilor din România, Memoriul de activitate profesională, didactică şi ştiinţifică-publicistică
clarifică parcursul profesional al lui Jean Monda, după 23 August

Ernest Abason (1897-1942), matematician şi inginer constructor român,
de origine evreiască, personalitate din istoria ştiinţei româneşti, subdirector al
Şcolii Politehnice din Bucureşti între 1928-1940.
5 Martin Bercovici (1902-1971), inginer energetician român, de origine
evreiască, membru corespondent al Academiei Române din 1955 şi membru
titular al Academiei Române din 1963. În perioada pesecuţiilor rasiale, între
1940-1944, a desfăşurat o amplă activitate ca profesor şi director al Şcolii Tehnice evreieşti din România.
4
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1944: a fost arhitect proiectant la Societatea „Construcția nouă” (19451948), la Societatea „SARBLOC” (1945-1950), în colectivul de proiectări industriale de pe lângă Direcția de Investiții a Uzinelor Metalurgice „Progresul” („Wilhelm Pieck”) din Brăila (1950-1952), a fost
angajat la ASIT, în calitate de coordonator al lucrărilor pregătitoare
pentru editarea „Manualului Arhitectului Proiectant” (1949-1950), a
fost arhitect proiectant la Institutul de Proiectări Navale „IPRONAV”
(1951-1952), a condus unitatea de Documentări tehnice din cadrul
Cooperativei „Dactilografia”, între 1952-1960, realizând planșe didactice ale Ministerului Învățământului6. După pensionare (de la
1 martie 1960), a pregătit desenatori de arhitectură și construcții în
cadrul Cooperației. În 1964, pentru dosarul de pensie de merit, Jean
Monda declara că este cooperator la cooperativa „Dactilografia”, unde preda cursuri libere de desen de arhitectură, fiind remunerat variabil, în funcţie de numărul cursanţilor.
Jean Monda moare la 11 septembrie 1987, în București. La
moartea lui, arhitectul Simon Julman scria în revista Arhitectura: „Neam despărţit cu greu de prezenţa caldă şi discretă a prietenului care a
fost Jean Ionel Monda. O neasemuită tinereţe spirituală, o vie şi
permanentă curiozitate intelectuală, care l-au însoţit până în ultimele
clipe, l-au apropiat de confraţii mai tineri alături de preţuirea colegilor de generaţie iar realizările sale, îndeosebi cele din perioada
interbelică, l-au impus printre promotorii arhitecturii moderne în
România alături de alţi creatori – şi ne gândim la Horia Creangă,

Paralel cu această muncă şi învingând neajunsurile unei sănătăţi precare, din
1952 până în 1960 am condus unitatea de Documentări tehnice din cadrul Cooperativei
“Dactilografia”. Acolo am coordonat întocmirea de către un colectiv de specialişti
ingineri şi desenatori a unei serii de documentaţii tehnice şi releveuri de uzine, clădiri şi
terenuri, căi ferate industriale, instalaţii termice, electrice, poduri rulante etc. pentru
numeroase întreprinderi şi instituţii din Bucureşti şi din provincie, lucrări refuzate de
Institutele de proiectare din cauza termenelor urgente sau volumului lor limitat. (Jean
Monda, Arhiva UAR, Memoriul de activitate profesională, didactică şi ştiinţificăpublicistică).
6
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Marcel Iancu, Duiliu Marcu, Paul Emil Miclescu, Tiberiu Niga ş. a. –
cu lucrări care astăzi au intrat în patrimoniul cultural românesc.”7
Lucrări teoretice în domeniul arhitecturii
Jean Monda a scris numeroase articole de arhitectură și volume
despre acest domeniu, în special în ultimii ani ai vieţii. Volumele care
poartă semnătura sa sunt: „Jean Monda. Architecte”, Imprimerie
„Luceafărul” S.A.R., Bucarest, 1940; „Aspecte noi în arhitectura şi
urbanismul din R.P.R.”; „Condiţionarea fizică şi socială a arhitecturii
contemporane”; „Imaginile arhitectonice în pictura universală”; „Arhitectura nouă în R.P.R.”; „Arhitectura nouă în R. S. România”,
Editura Ştiinţifică, 1965 (lucrare premiată de Uniunea Arhitecţilor din
România); „Interiorul clădirilor de azi şi de mâine”, Editura
Enciclopedică, Colecţia Orizonturi, 1969;„Arhitectura actuală, artă
necunoscută?”, Editura Albatros, 1980 (premiată de UAR); „Monumente de arhitectură modernă”, Editura Albatros, 1982; „Stilul arhitecturii contemporane”, Editura Albatros, 1986.
A fost un colaborator permanent al revistei literare lunare Viaţa
Românească, unde a deţinut cronica urbanistică şi de arhitectură din
1957. Alte reviste în care a scris articole şi eseuri sunt: Ziarul Ştiinţelor,
Anuarul Conservatorului, Arhitectura, Contemporanul, Arta plastică,
Muzica, Veac Nou. Câteva titluri sugestive de articole scrise între anii
1958-1964 ne arată preocupările sale diverse, legate de arhitectură,
artă, estetică, urbanism, tehnica construcţiilor: „Arhitectura nouă şi
pictura”, „Le Corbusier la 70 de ani”, „Opera arhitecturală a acad.
arh. Duiliu Marcu”, „Probleme de estetica oraşelor”, „Un material
nou – lemnul”, „Utopiile urbanistice şi arhitectonice – Spre o nouă
viaţă urbană”, „Viaţa şi estetica”, „Calea Victoriei acum şi în
curând”, „Locuinţele viitorului”, „Aspectul noilor construcţii de pe
Magistrala Nord-Sud”, „Pictura murală în edificiile moderne”, „Noile posibilităţi ale sculpturii arhitectonice”, „Noi pieţe monumentale
în R.P.R.”, „Estetica arhitecturii noi”.

Simon Julman, „JEAN MONDA: 22 ianuarie 1900 − 11 septembrie 1987”,
în „Arhitectura”, nr. 5/1987, p. 6.
7
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În nr. 2/1987 al revistei Arhitectura, apare o cronică a lui Jean
Monda a centenarului intrării oficiale în profesie a arhitectei Louise
Bethune (1856-1913), intitulată „Un secol de la debutul profesional al
Louisei Bethune”. În nr. 6/1987 al aceleiaşi reviste, apare postum un
ultim articol al arhitectului Jean Monda, recenzia lucrării: Katharine
L. Bradbury, Anthony Downs, Kenneth A. Small: “Urban Declaine
and the Future of American Cities” („Declin urban şi viitorul oraşelor
americane”), The Brookings Institutions, Washington D.C., 1982.
Despre activitatea sa publicistică, arhitectul mărturisea în Memoriul de activitate profesională, didactică şi ştiinţifică-publicistică păstrat
în arhiva UAR: „Preocupat de problemele de teorie şi critică arhitecturală, şi de integrarea artelor plastice în edificiile contemporane, am
publicat în mod continuu studii şi articole în diferite reviste.”

Fig. 1. Jean Monda – fotografie-portret din fişa arhitectului. Arhiva UAR

Activitatea profesională. Lucrări de arhitectură
În fişa sa de admitere în Uniunea Arhitecţilor din România8,
datată 2 octombrie 1956, arhitectul Jean Monda îşi împarte creaţia în
următoarele categorii: săli de spectacole, clădiri sociale, clădiri industriale,
blocuri mari, blocuri mijlocii, „precum şi circa 100 (una sută) lucrări de
ateliere, locuinţe, parcelări, transformări”, menţionând şi „lucrările
8

Uniunea Arhitecţilor din R.P.R. la acea dată.
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proiectate şi neexecutate”: Blocul Suţu (Piaţa Universităţii), Blocul
Creditul Industrial din str. Beldiman, blocul Kalimachi, Fabrica
Mociorniţa, Bloc Biserica Amzei, Bloc Calea Griviţei − str. G-ral Budişteanu, un proiect premiat neexecutat la Concursul pentru imobilul
Societăţii Petrolifere Prahova (1933). Pentru „proiectul unei mari
administraţii publice” prezentat în monografia sa din 1940, Jean Monda
propune o clădire simetrică, monumentală, cu o arhitectură clasicizantă, tendinţă urmărită şi de alţi arhitecţi în anii 1930. Faţada proiectului
interbelic pentru o instituţie administrativă din Bucureşti este prezentată şi în lucrarea „Monumente de arhitectură modernă” şi caracterizată
astfel de Jean Monda: „În faţada principală a edificiului (nerealizat) –
conceput de autorul cărţii de faţă – ritmul generator al compoziţiei se
baza pe o conjugare de orizontalităţi şi verticalisme, cu prevalenţa
ascensională a părţii supraelevate din mijloc.”9

Fig. 2. Proiect pentru clădirea unei mari administraţii publice.

Jean Monda, Monumente de arhitectură modernă, Editura Albatros,
Bucureşti, 1982, p. 131.
9
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Jean Monda, Jean Monda: Architecte, Imprimerie „Luceafărul” S.A.R., Bucarest,
1940, p. 24

Săli de spectacole
- 1927 – reamenajare a Cinematografului Festival (Regal), Bd.
Elisabeta 34 (în colaborare cu arh. Nicolaiţă).
- 1945-1947 − imobilul cu 40 de apartamente din str. Eforiei 2,
având sală de cinematograf; azi, Cinemateca Eforie, monument
istoric, înscris în LMI 201510, la poziţia 940, cod B-II-m-B-18666; în anii
’60 denumirea sălii era Sala Libertatea, aceeaşi sală a fost Sala
Teatrului Studio Constantin Nottara11.

Lista Monumentelor Istorice actualizată în 2015.
Arhiva UAR, dosar Jean Monda, Memoriu de activitate profesională,
didactică şi ştiinţifică – publicistică a Arhitectului Jean Monda.
10
11
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Fig. 3. Fotografie a holului cinematografului prezentată în volumul scris de Jean
Monda, Arhitectura actuală, artă necunoscută?, Editura Albatros, Bucureşti, 1980
vs. fotografie actuală
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Fig. 4. Cinemateca Eforie şi Cinematograful Studio

- 1946-1948 − imobilul cu sală de cinema Magheru (azi, Cinema
Studio; a fost Teatrul Studio, Teatrul Tineretului) şi 50 de apartamente, Bd. Magheru 27 (fost 29). Construită la comanda societăţii
„Sarbloc”, sala de cinema Studio „împrumută limbajul străzii, al
apartamentelor şi comerţului bulevardier, prezenţa la stradă fiind
marcată după toate rigorile cine-faţadelor − un spaţiu pentru atracţie
şi anunţarea filmului, lobby urban cu casă de bilete, practic un loc de
întâlnire autentic, cândva unul dintre cele mai îndrăgite de bucureştenii cinefili.”12 Despre cele două săli de cinema realizate după anul
1945, autorul lor declara: „Ambele aceste săli au o concepţie constructivă îndrăzneaţă − 7 etaje de locuit sunt ridicate direct peste deschiderea liberă a sălii (17-18 m) −, fără stâlpi intermediari. Celelelate cinematografe din ţară sunt construite obişnuit în curţile imobilelor.”13
Mihaela Pelteacu, Laurenţiu Damian, CineBucureşti – 100 de ani de
modernitate – sala de cinema, Pro Cultura, Bucureşti, 2018, p. 110.
13 Arhiva UAR, dosar Jean Monda, Memoriu de activitate profesională,
didactică şi ştiinţifică-publicistică a Arhitectului Jean Monda.
12
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Clădiri publice complexe, având apartamente şi sală de spectacol, imobilele din str. Eforiei 2 şi Bd. Magheru 27 au fost edificate
după 1944, în perioada când Jean Monda era proiectant în cadrul
societăţii „SARBLOC”.
- anii 1930 – restaurantul-bar automat „Colos” din Bucureşti,
ulterior transformat în sală de spectacol, sub Casa Centrală a Armatei
(Cercul Militar Naţional). Despre rezolvarea intrării în restaurantulbar Colos, din Bd. Elisabeta, Jean Monda scria: „Lucrarea decorativă
comercială interbelică [...] era o marchiză din metal cromat susţinută
de doi stâlpi semicilindrici. O inovaţie constituia pe atunci gravura
prin jet de nisip pe cristal cu aplicaţii de culoare, a unor motive
abstracţioniste.”14

Fig. 5. Restaurantul-bar automat „Colos” din Bucureşti.
Jean Monda, op. cit., 1982
Jean Monda, Monumente de arhitectură modernă, Editura Albatros,
Bucureşti, 1982.
14
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Fig. 6. Cinematograful Regal, Bucureşti.
Jean Monda, op. cit., 1940, p. 17

Clădiri spitaliceşti
– anii 1940 − Spitalul TBC (azi, Spitalul Militar dr. Agrippa
Ionescu) din com. Baloteşti, Ilfov. Clădirea a fost finalizată probabil
după 1940, anul apariţiei monografiei Jean Monda: Architecte, în care
arhitectul prezintă planurile şi macheta acestui spital.
- Centrul de sănătate din Olteniţa.
Clădiri şcolare
− 1929-1930 − grupul şcolar − Fundaţia Maria şi Mendel
Predinger din Ploieşti, a cărei faţadă a fost prezentată în nr. VI/ 1930
al publicaţiei Arhitectura.
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Faţada Fundaţiei Predinger, Ploieşti. Arhitectura nr. VI/1930, p. 51

Clădiri industriale
-1926-1928 − Fabrica „Mătasea Populară”15 („Ţesătura de mătase”, fosta Fabrică Textilă Trebitsch & Co) şi locuinţa directorului
Pospischil, Calea Călăraşilor 169, proiectul de rezistenţă fiind realizat
de ing. Emil Prager. Fabrica a ars în ziua de 5 iulie 201216.
- 1929-1931 − Boiangeria G. J. Schmidt („Luceafărul”), Bucureşti,
fosta str. Orăscu, demolată în 1986 (făcea parte din cartierul Izvor).
- 1930-1932 − Centrala electrică a Societăţii „Electrobel”, Şorecani-Aghireş, jud. Cluj, în colaborare cu ing. Emil Prager (care a
întocmit proiectele tehnice şi execuţia).
- 1930-1933 − Centrala termo-electrică Schitu-Goleşti,
Câmpulung Muscel, în colaborare cu ing. Emil Prager.
- 1952, în cadrul Uzinelor metalurgice „Wilhelm Pieck”
(„Progresul”) din Brăila, proiectează: marea hală de turnătorie, marea
Fabrica Trebitsch din Calea Călăraşilor 169 a fost naţionalizată în 1948,
iar la naţionalizare avea 301 salariaţi. Apud Alexandru Cebuc, Naţionalizarea
principalelor mijloace de producţie din Bucureşti – 11 iunie 1948, în „Bucureşti.
Materiale de Istorie şi Muzeografie”, IV, Bucureşti, Muzeul de Istorie a oraşului
Bucureşti, 1966, p. 232.
16 La 5 iulie 2012, un incendiu a izbucnit la clădirea unei fabrici de
confecţii din din sectorul 2 al Capitalei, cunoscută ca fosta Mătasea Populară
(https://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/06/12/incendii-la-fabrici-sicombinate-produse-in-ultimii-ani-in-bucuresti-cronologie-14-32-36).
15
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hală de oţelărie, hala cuptorului electric, hala de sculărie, castelul de
apă, o clădire de birouri şi alte clădiri industriale.
Arhitectura rezidenţială − Clădiri cu apartamente/ imobile de
raport, locuinţe/ vile
Jean Monda a proiectat circa 30 de mari blocuri de locuit17:
- 1935 − imobilul de raport Theodor Nicolau, Bd. Dacia 66 (fost
42), monument istoric, înscris în LMI 2015, la poziţia 800, cod B-II-mB-18530. Conceput în stilul Streamlined Deco al etapei târzii a arhitecturii Art Deco, acest imobil de raport prezintă o faţadă principală
monumentală, simetrică, al cărei ax de simetrie este marcat de: un
portal sobru, elegant, o copertină semicirculară, verticala vitrată a casei scării, iar la partea superioară, de catargul-paratrăsnet care încununează coronamentul în trepte, supraînălţat. Şiruri verticale de
ferestre-hublou şi balcoane rotunjite flanchează acest ax de simetrie.
Vocabularul modernist-Art Deco al clădirii include balcoane curbe,
retragerea în trepte a ultimului nivel şi a coronamentului – de asemenea rotunjit la colţul clădirii, combinaţii de materiale şi texturi, marcarea registrelor orizontale ale ferestrelor, grilaje şi balustrade
metalice.

Arhiva UAR, dosar Jean Monda, Memoriu de activitate profesională,
didactică şi ştiinţifică.
17
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Fig. 7. Imobilul Theodor Nicolau, Bd. Dacia 66
Jean Monda, op. cit., 1940, p. 10

- 1932 − imobilul cu magazine „Frascati”, Calea Victoriei 33, azi
adăposteşte Teatrul „Constantin Tănase”18, monument istoric, înscris
în LMI 2015, la poziţia 2195, cod B-II-m-B-19851
- 1934-1935 – imobilul M. Fessler cu apartamente de vânzare,
Bd. Nicolae Bălcescu (fost Bd. Brătianu) 7-9, monument istoric înscris
în LMI 2015, la poziţia 367, cod B-II-m-B-18104. Pentru această clădire
cu apartamente, de mari dimensiuni, cu 6 apartamente pe etaj, arhitectul alege formula imobilului în formă de U, care dă naştere unei
curţi interioare, deschisă către stradă, formulă pe care a folosit-o şi în
concepţia celor trei corpuri de clădire ale imobilului Emil Prager din
Bd. Dacia 61A-C şi pe care o întâlnim şi la alţi arhitecţi interbelici: Ion
I. Berindey (imobile rezidenţiale în str. Xenopol 3 şi str. George
Enescu 7-9), Arghir Culina (Hotelul Ambasador, Bd. Magheru 7 şi
imobilul rezidenţial din str. Jean-Louis Calderon 36).
În anii 1930, Jean Monda a locuit în această clădire, vezi „Arhitectura”,
1931-1933, p. 94 şi „Arhitectura”, 1934, p. 139 – Societatea Arhitecţilor Români,
Tabloul Membrilor, 1933-1934, Membrii cu domiciulul în Bucureşti.
18
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Fig. 8. Perspectivă imobil Bd. Bălcescu 7-9. Proiect iniţial şi fotografie de epocă. Jean
Monda, op. cit., 1940, pp. 10-11

- 1933 − imobilul Lupu Willy Racs, str. Armenească 10, monument istoric, înscris în LMI 2015, la poziţia 280, cod B-II-m-B-18002
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Fig. 9. Imobilul din str. Armenească 10.
Jean Monda, op. cit., 1940, p. 15

- 1934 − imobilul dr. Mitulescu şi dr. Hagiescu19, str. Poenaru
Bordea 4
- 1936 – imobilul dr. Theodor Solacolu, str. Tudor Arghezi
54, intersecţie cu str. Şcoalei (fostă str. Dionisie 38; aici a locuit arhitectul în a doua parte a vieţii20, într-o garsonieră la parterul blocului21).

Pentru numele beneficiarilor iniţiali ai imobilelor de raport, vezi şi
Simina Stan, Itinerar Jean Monda 1900-1987, în „Arhitectura”, nr. 4 (646)/ 2013,
pp. 158-159.
20 Cutia poştală a apartamentului nr. 2 îi poartă încă numele, vezi Răzvan
Lăcraru (coord.), Mihaela Lăcraru, Traseu arhitectural Jean Monda, OAR, Bucureşti, 2013. http://jeanmonda.blogspot.com/p/despre.html.
21 Referinţa despre arhitect Jean Monda, scrisă la 30 martie 1963, de prof.
Ioan D. Chirescu, de la Conservatorul „C. Porumbescu”, Artist al Poporului din
R.P.R. (Arhiva UAR, dosar Jean Monda, p. 20):
L-am cunoscut pe arhitectul Monda cu vreo douăzeci şi cinci de ani în urmă, în
calitatea sa de proiectant al blocului în care locuesc din str. Dionisie Lupu 38,
19
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Fig. 10. Imobilul dr. Theodor Solacolu, str. Tudor Arghezi 54.
Foto: Sorin Mircea Vasilescu

- 1932 − imobilul prof. dr. Gh. Marinescu, str. Danielopol 3,
monument istoric, înscris în LMI 2015, la poziţia 824, cod B-II-m-B18553
- 1932 − imobilul Solly Gold, str. Armenească 17A (fost 17)

Fig. 11. Imobilul Solly Gold din str. Armenească 17A.
Foto: Sorin Mircea Vasilescu
Bucureşti. De atunci, sîntem vecini căci şi dînsul locueşte într-o garsonieră la parterul
aceluiaş imobil.
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- 1931 − imobilul A. David, str. Radu Calomfirescu 7 (fost 9),
monument istoric, înscris în LMI 2015, la poziţia 559, cod B-II-m-B18279, realizat împreună cu inginerul Jean Berman. Imobilul este
conceput ca o îmbinare între stilurile Art Deco, modernism, arhitectură clasicizantă şi Bauhaus. Axul de compoziţie este definit de
verticala vitrată a casei scării, a cărei compoziţie este împărţită pe
verticală de două semicoloane zvelte, de portalul monumental al
intrării, această verticală fiind flancată de două bovindouri decorate
cu chenare şi motive în relief, abstracte. Monumentalitatea clădirii
este dată şi de soclul masiv cu bosaje şi de apareiajul registrului
superior al faţadelor. Decroşul tip „pieptăn” compus din bovindoul
din stânga şi balcoanele cu parapet plin şi-a pierdut astăzi calităţile
compoziţionale, din cauza închiderii abuzive, a acestor balcoane. Alte
motive Art Deco sunt cel al fulgerului, întâlnit la decoraţia uşii de
intrare şi a balustradelor metalice ale balcoanelor laterale şi folosirea
regulei de trei.
1932 − imobil str. Polonă colţ cu str. Alexandru Philippide 1
(fostă str. Pia Brătianu, fostă str. Olga Bancic), conceput în stilul
modernist-Art Deco matur, tipic pentru imobilele de raport ale lui
Jean Monda, de înălţime medie. Arhitectul monumentalizează colţul
clădirii, printr-un volum rotunjit, ieşit în consolă faţă de parterul
teşit, volum supraînălţat în zona aticului de un coronament decorat
de trei elemente verticale. Clădirea iese în evidență prin cromatica
având nuanțe de roşu, folosită pentru parapetele pline ale
balcoanelor, ce sunt completate de mici balustrade metalice,
continuate cu marcarea registrelor orizontale. Arhitectul va folosi
acelaşi tip de tratare a colţului, la imobilele sale din str. Theodor
Aman 42, str. George Enescu 45 şi str. Tudor Arghezi 54.
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Fig. 12. Imobilul A. David din str. Radu Calomfirescu 7. Jean Monda, op. cit., 1940, p.
20; fotografii actuale: Sorin Mircea Vasilescu

-
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Fig. 13. Imobil str. Polonă colţ cu str. Alexandru Philippide 1.
Jean Monda, op. cit., 1940/ Fotografie actuală

- 1932 − imobil str. Theodor Aman 42, colţ cu str. Mircea
Vulcănescu (fostă str. general Gh. Anghelescu)
- 1932 − imobil Benbassat & Loebel, str. Jules Michelet 3
- 1935 − imobilul I. Lipcovici, str. Armenească 45 (fost 47)
- 1937 – imobil str. Căderea Bastiliei 5 (fostă str. I. G. Duca 5)
- 1937 – imobil str. Vasile Lascăr 100
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- 1938 − imobilul Engler, str. Maria Rosetti 15, monument istoric, înscris în LMI 2015, la poziţia 1954, cod B-II-m-B-19627
- 1939 − imobilul Podgoreanu, Calea Victoriei 208.
Imobilelor de raport înalte, li se adaugă imobile cu apartamente
de înălţime medie şi mici locuinţe/vile:
- 1931 – imobilul cu apartamente de închiriat construit pentru
inginerul Emil Prager din Bd. Dacia 61A-C (fost 15) – realizat de
antrepriza Emil Prager, monument istoric, înscris în LMI 2015, la
poziţia 798, cod B-II-m-B-18528. Acest ansamblu simetric, format din
trei corpuri de clădire dispuse în formă de U, orientate către stradă
printr-o alveolă amenajată ca o curte deschisă, este reprezentativ
pentru creaţia lui Jean Monda, reuşind o îmbinare între modernism şi
Art Deco. Câteva elemente de limbaj plastic ce se regăsesc şi în alte
lucrări ale arhitectului sunt: portalul monumental creat de traversa
de legătură dintre corpurile de la stradă, retragerile telescopice ale
portalurilor intrărilor şi feroneria decorativă a acestora, bovindourile
şi balcoanele rotunjite (decroşul tip „pieptăn”), soclul înalt cu bosaje,
brâurile zimţate, balustrade din platbandă metalică, coronamente şi
atice decorative, riflaje orizontale, fante şi nervuri verticale.
- anii 1930 – imobilul ing. Cornel (Corneliu) Nicolau – str.
George Enescu 45 (fostă str. Al. Lahovary 45) este considerat
reprezentativ de însuşi Jean Monda, care, în volumul Stilul arhitecturii
contemporane, prezintă acest imobil, alături de imobilul prof. dr. Gh.
Marinescu din str. Danielopol 3, astfel: „Proiectate de autorul cărţii
de faţă, ambele clădiri denotă intenţia de evadare din simplitatea
anonimă, încercând o diversificare plastică în cadrul stilului
internaţional de atunci.”22

22

1986.

Jean Monda, Stilul arhitecturii contemporane, Editura Albatros, Bucureşti,
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Fig. 14. Imobil Emil Prager - Bd. Dacia 61A-C.
Jean Monda, op. cit., 1940, pp. 22-23

Planul etajului curent arată măiestria arhitectului care a
proiectat acest imobil de raport cu câte un apartament pe nivel,
prevăzut cu spaţii generoase şi cu două scări – cea principală, a cărei
rampă se înscrie într-un semicilindru şi scara de serviciu, legată de
camera pentru servitor, bucătărie, debara, oficiu. Zona de zi e
formată din succesiunea spaţiilor de zi tipice locuinţei burgheze
(salon-hall-sufragerie), orientate către strada George Enescu (spre
sud-est), hall-ul comunicând cu biroul amplasat către curtea
interioară şi cu terasa către stradă; dormitorul principal situat pe colţ
are un perete curb, deschis printr-o fereastră curbă către stradă.
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Fig. 15. Imobil ing. Corneliu Nicolau - str. George Enescu 45.
Jean Monda, op. cit., 1940, p. 41

- 1934 – imobilul Adalbert şi Arthur Margittay − Bd. Dacia 71,
monument istoric23, înscris în LMI 2015, la poziţia 802, cod B-II-m-B18532
- anii 1930 − imobil str. Olteni 18
- anii 1930 − imobilul Angela Grigoriu − str. Olteni 21
- anii 1930 − imobilul de apartamente Gr. Georgescu – str. D. I.
Mendeleev 39 (fostă str. Nicolae Bălcescu 39)
Oana Marinache (coord.), Parcelări publice şi private I, Anul II, nr. 4
(VIII), Editura Istoria Artei, Bucureşti, 2019, p. 31.
23
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- 1930 − imobilul ing. Jean Berman − str. Ion Filitti 6
- anii 1930 − imobilul ing. Jean Berman − str. Logofăt Luca
Stroici 35 (fostă str. Popa Chiţu 7) – prezentat în volumul Arhitectura
actuală, artă necunoscută?, alături de imobilul Theodor Nicolau din Bd.
Dacia 66 şi de imobilul cu sală de cinematograf Studio de pe Bd.
Magheru 27; despre aceste trei clădiri, Jean Monda scrie în lucrarea sa
apărută în anul 1980: „Concepute de autorul cărţii de faţă, blocurile
de diferite mărimi au întipărite în exterior caracterul lor de unicat“.

Fig. 16. Imobilul ing. Jean Berman − str. Logofăt Luca Stroici 35.
Foto: Răzvan Haţea/ Jean Monda, op. cit., 1940, p. 51
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- 1932 − două imobile de raport alăturate, de înălţime mică − str.
Polonă 103, monument istoric înscris în LMI 2015, la poziţia 1762, cod
B-II-m-B-19448 şi str. Polonă 103A

Fig. 17. Case de raport alăturate - str. Polonă nr. 103 şi 103A.
Jean Monda, op. cit., 1940, p. 33

- imobil − str. Matei Basarab 34 (fostă str. Ghenadie Petrescu 34)
- 1933 – imobilul dr. Corbescu/ dr. Pop − intrarea Ion Luca
Caragiale, lotul 9 (în capătul intrării/ aleii)24
- 1930 – vila Jenny şi Scarlat Şroter (Schrötter) str. Rabat 18
(fostă aleea Modrogan 8)25 − clădire realizată în colaborare cu
antrepriza Emil Prager26
- mic imobil de locuit pe Calea Moşilor
- vilă pe str. Aviator Traian Vasile 50
Imobilul dr. Corbescu/ dr. Pop făcea din parcelarea moştenitorilor lui
Matei Gh. Corbescu apud Oana Marinache (coord.), Parcelări publice şi private I,
Anul II, nr. 4 (VIII), Editura Istoria Artei, Bucureşti, 2019, pp. 42-48.
25 Proprietarul a fost director în cadrul Băncii Marmorosch Blank (1926),
vezi Oana Marinache (coord.), Parcul Filipescu: 100 de ani de arhitectură
românească, Editura Istoria Artei, Bucureşti, 2018 (CD), pp. 857-860.
26 Nicolae Şt. Noica, Emil Prager: un model, Editura Vremea, Bucureşti,
2010, pp. 28-30.
24
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- locuinţe pentru muncitori şi funcţionari la Uzinele Metalurgice foste „Metrom” din Braşov27.
Alte lucrări prezentate în monografia sa din 1940 sunt:
Sucursala Băncii Marmorosch, Blank & Co – Focşani şi Societatea
Bancară Română – Sucursala Deva, amândouă fiind transformări ale
unor locuinţe existente.
În memoriul propriu de activitate, Jean Monda menţionează şi
amenajarea pentru turişti a unui vapor fluvial pe Dunăre (ante
1940)28.
Clădirile proiectate în biroul său de arhitectură între anii 19261940 adoptă limbajul Art Deco-modernist, iar stilul acesta este numit
de Jean Monda în monografia sa din 1940, „style moderne”29.
Elementele definitorii ale acestui limbaj sunt: simplificarea
liniilor şi volumelor atent compuse, opoziţia verticală-orizontală (Bd.
Bălcescu 7-9, str. Mendeleev 39), retrageri/ motivul în trepte/
ziguratul (interioarele Cinematografului Regal, Imobilul Frascati din
Calea Victoriei 33, str. Armenească 10, str. Tudor Arghezi 54, str.
Alexandru Philippide 1, coperta cărţii „Monumente de arhitectură
modernă”), accentuarea volumelor de colţ (str. Theodor Aman 42, str.
Alexandru Philippide 1, str. George Enescu 45, str. Tudor Arghezi
54), simetria (Bd. Bălcescu 7-9, Fundaţia Predinger din Ploieşti,
Sanatoriul Baloteşti, Cinematograful Studio, Bd. Dacia 61A-C,
proiectul neexecutat pentru o mare administraţie publică), coronamente şi atice decorative (str. Poenaru Bordea 4, str. Philippide 1, Bd.
Dacia 61A-C, Calea Victoriei 33, str. Jules Michelet 3, str. George
Enescu 45), bovindouri (Calea Victoriei 33, str. Olteni 21, str.
Mendeleev 39, str. Radu Calomfirescu 7), decroşuri tip „pieptăn” (Bd.
Dacia 61A-C, str. Poenaru Bordea 4, str. Alexandru Philippide 1),
marcarea verticalei casei scării (str. Armenească 45, Bd. Brătianu 7-9,
str. Radu Calomfirescu 7, str. Luca Stroici 35), portaluri monumentale
Arhiva UAR, dosar Jean Monda.
Ibidem.
29 Jean Monda, Jean Monda Architecte, Imprimerie „Luceafărul” S.A.R.,
Bucarest, 1940, p. 7.
27
28
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(str. Radu Calomfirescu 7, str. Armenească 45, str. Armenească 10,
Bd. Dacia 61A-C), feroneria decorativă a porţilor, împrejmuirilor şi
balustradelor (str. George Enescu 45, Bd. Dacia 66, str. Armenească
17A), fleşe-paratrăsnete/ catarge de steag (str. Polonă 103-103A, str.
Danielopol 3, str. Armenească 17A, Bd. Dacia 66), ferestre hublou
(Bd. Dacia 66, Calea Moşilor, str. Mendeleev 39, str. Danielopol 3),
faţade/ balcoane/ coronamente curbe (str. Luca Stroici 35, str. George
Enescu 45, Bd. Dacia 66, str. Theodor Aman 42, str. Alexandru
Philippide 1), copertine curbe (Bd. Dacia 66, spitalul din Baloteşti,
Fundaţia Predinger din Ploieşti), trasee lineare/ striaţii orizontale/
caneluri/ registre orizontale (str. Theodor Aman 42, Bd. Dacia 66, str.
Armenească 17A), accente liniare verticale/ fascicule de profile
verticale (str. Armenească 10, str. Mendeleev 39, Bd. Dacia 61A-C, Bd.
Bălcescu 7-9), chenare, medalioane în relief, motive abstracte (str.
Radu Calomfirescu 7), motive figurative precum fulgerul, razele de
soare (str. Polonă 103, str. Radu Calomfirescu 7, Calea Victoriei 208),
linia în zig-zag, festonul (Banca Marmorosch Blank din Focşani, Bd.
Dacia 61A-C), detaliile atent executate, folosirea materialelor noi.
Unele dintre clădiri şi-au păstrat plăcuţele cu numele arhitectului şi
cu anul construcţiei: str. Armenească 17A, str. Polonă 103 şi 103A, str.
Alexandru Philippide 1, str. Ion Filitti 6, str. Radu Calomfirescu 7 (pe
această plăcuţă este scris şi numele inginerului: Jean Berman).

Fig. 18. Detaliu poartă imobil str. Alexandru Philippide 1
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Din punct de vedere constructiv, arhitectul a utilizat betonul armat pentru proiectarea a numeroase clădiri, iar o parte dintre ele au
fost realizate în colaborare cu antrepriza inginerului Emil Prager:
imobilul Emil Prager din Bd. Dacia 61A-C, centralele termoelectrice
de la Şorecani-Aghireş, jud. Cluj şi Schitu-Goleşti, Câmpulung-Muscel, vila Schrötter (Şroter) din str. Rabat 18, Fabrica Textilă Trebitsch
& Co şi locuinţa directorului, Calea Călăraşilor 169.30
Pentru imobilele de raport, concepţia planimetrică ţine cont de
comanditari, de categoria socio-profesională a acestora; astfel, nivelul
curent grupează de la 1 apartament pe nivel (str. George Enescu 45), 2
apartamente (str. Filitti 6, str. Jules Michelet 3-5, str. Poenaru Bordea 4,
fiecare dintre cele trei corpuri de clădire din Bd. Dacia 61A-C),
3 apartamente (str. Danielopol 3), până la 6 unităţi locative (apartamente şi garsoniere) pe nivel (imobilul de raport Podgoreanu din Calea
Victoriei 208), scara principală fiind întotdeauna dublată de scara
secundară, care comunica direct cu zona de serviciu. O mare parte din
clientela sa făcea parte din comunitatea evreiască a capitalei (Emil
Prager, Jean Berman, Solly Gold, Adalbert şi Arthur Margittay ş.a.).

Fig. 19. Placă montată pe clădirea din str. Alexandru Philippide 1, cu numele
arhitectului şi anul construcţiei - 1932.

30

Emil Prager, Betonul armat în România, Volumul I, Editura

Tehnică, Bucureşti, 1979.
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Documentele din dosarul de pensie de merit al arhitectului,
păstrat în arhivele Uniunii Arhitecţilor din România întregesc
biografia lui Jean Monda, cu ajutorul autobiografiei arhitectului şi a
propriului Memoriu de activitate profesională, didactică şi ştiinţificăpublicistică şi cu ajutorul referatelor arhitecţilor Duiliu Marcu, Pompiliu Macovei, Radu Laurian, Radu Dudescu, D. Golingher Galin sau
a profesorului universitar compozitor Ioan D. Chirescu31.

Fig. 20. Filă din dosarul de pensie de merit, al arh. Jean Monda, arhiva UAR, p. 26

Numele lui Jean Monda se înscrie în galeria personalităţilor
arhitecturii româneşti interbelice, alături de alţi arhitecţi activi în
Bucureşti, precum: Horia Creangă, Duiliu Marcu, Marcel Iancu,
George Matei Cantacuzino, Petre Antonescu, Arghir Culina, Marcel
Locar, Tiberiu Niga, Ioan C. Roşu, Radu Culcer, George Cristinel,
Boris Zilberman, Alexandru Zamfiropol, Paul Emil Miclescu, Henrieta Delavrancea-Gibory, Ion I. Berindey, Nicu Georgescu, Jean

Fişa de înscriere în UAR − 1956; dosarul pentru acordarea unei pensii
de merit arhitectului Jean Monda − 1960-1965. În 1965, Jean Monda era
pensionar, cu o vechime în muncă de numai 17 ani şi cu o pensie lunară de 360
lei (între anii 1961-1965); Preşedintele de atunci al Uniunii Arhitecţilor din
R.P.R., prof. arh. Pompiliu Macovei (1911-2008), propune Secretariatului
General al Consiliului de Miniştri, o pensie de merit (prin decret) de 1500 lei
lunar, pentru arhitectul Jean Monda.
31

546

Burcuş, Dem Săvulescu, Sady Herivan, Isac Mahler, Marcel Maller,
Victor Asquini.
ABSTRACT
Jean Monda (1900-1987) graduated architecture from the Polytechnic School of
Milan in 1924 and established his own practice in Bucharest in 1925. In 1940, he
published an album presenting his works and his practice, entitled Jean Monda
Architecte. His most significant works are: numerous apartment blocks located in
Bucharest: apartment building (7-9 Nicolae Bălcescu Blvd.), Solly Gold building
(17A Armenească Street), A. David building (7 Radu Calomfirescu Street), Engler
building (15 Maria Rosetti Street), Emil Prager building (61A-C Dacia Blvd.), Solacolu
building (54 Tudor Arghezi Street), Jean Berman building (35 Logofăt Luca Stroici
Street), Theodor Nicolau building (66 Dacia Blvd.), Frascati building (33 Calea
Victoriei), nowadays the “Constantin Tănase” Theater, Festival (Regal) Cinema (34
Elisabeta Blvd.) − in collaboration with architect Nicolaiţă, Eforie and Studio buildings
with cinema halls (6 Eforiei Street and 27 Magheru Blvd.). Based on Jean Monda file in
the Union of Architects in Romania (UAR) archive, the article presents his
uninterrupted activity in the field of architecture, as a practitioner, as a theorist and as
a professor.
Jean Monda can be considered one of the pioneers of modern architecture in
Romania and his most significant works are nowadays part of the Art Deco-Modernist
heritage of Bucharest.
Keywords: architect Jean Monda, interwar architecture, Art Deco, apartment
buildings, UAR archive.

Itinerarul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej
în Iași (1932)
Alin SPÂNU*

Începând de la jumătatea anilor `60 ai secolului trecut, o serie
de vechi membri ai Partidului Comunist Român, cu experiență în
munca ilegală, cu suferințe îndurate la anchete și în penitenciare, dar
și plini de amintiri, au pus mâna pe stilou și au început să scrie. Au
scris despre activitatea lor și a altora, despre acțiuni petrecute în
diferite orașe și regiuni, despre eroism și trădare, despre rezistență și
cedare etc. Unii au prezentat evoluția locală/regională a mișcării
muncitorești, socialiste, comuniste, cu propagandă, manifestații și
greve. Alții s-au axat pe prezentarea unor tovarăși care au luptat
până la moarte pentru idealurile comuniste. Toate aceste materiale
memorialistice au ajuns, în final, la Institutul de Studii Istorice și
Social-Politice, unde erau citite, analizate, exploatate (mai mult sau
mai puțin) și arhivate.
Între memorialiștii epocii s-a numărat și Aurel Nicolaescu din
Câmpulung-Muscel, domiciliat în strada soldat Golescu nr. 6. Acesta
s-a adresat lui Augustin Deac1 (aprilie 1964) felicitându-l pentru
articolul comemorativ „50 de ani de la moartea lui Ștefan Gheorghiu,
un militant de seamă al mișcării muncitorești din România”, publicat
în ziarul „Scânteia” din 19 martie 1964. Nicolaescu a fost contemporan cu Gheorghiu, l-a cunoscut și a participat la înmormântarea sa.
Dar, pe de altă parte, bătrânul militant dorea să fie inclus în lucrările
Universitatea din București – România.
Augustin Deac (n. 9 august 1928, Giurtelecu Șimleului – d. 29 ianuarie
2004, București) a absolvit Facultatea de Istorie la Cluj și a obținut doctoratul la
București. A activat până la nivelul de cercetător principal la Institutul de Studii
Istorice și Social-Politice.
*
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care se pregăteau cu ocazia celor două decenii de la actul de la 23
august 1944 și intrarea Partidului Comunist Român în legalitate. El
era unul dintre primii comuniști autohtoni, participant la acțiuni,
arestat, judecat, condamnat, așa încât era de părere că experiența sa
nu putea fi omisă în valorificarea trecutului.
Aurel Nicolaescu s-a născut la 19 mai 1888, în Băleni (județul
Dâmbovița) și a venit în București la 15 ani, angajându-se ca băiat de
prăvălie la un magazin de textile. În mai 1906 intră în „contact”2 cu
mișcarea muncitorească din Capitală și devine membru fondator la
înființarea Sindicatului funcționarilor comerciali de magazine și
birouri. Una din primele sarcini a fost distribuirea broșurii „40 de ani
de sărăcie, de robie și rușine”, publicată sub egida Cercului socialist
„România Muncitoare”. Aceasta era o critică la adresa regelui Carol I
și a domniei sale, în care majoritatea românilor ar fi rămas înapoiați
și pauperi. În timpul răscoalelor țărănești din 1907, cu care militanții
de stânga s-au solidarizat, tânărul Nicolaescu a lipit afișe prin care
lumea era convocată la mitinguri „de protestare împotriva asasinării
țărănimii la sate”3.
O nouă etapă în evoluția militantă are loc în 1910, o dată cu
înființarea Partidului Social-Democrat, acțiune desfășurată în sala
Oppler, unde Nicolaescu a fost (din nou) membru fondator. În
următorii doi ani a participat la mitinguri și demonstrații (unele legale, altele nu) pentru reforme și diferite revendicări (repausul
duminical, ziua de muncă de 8 ore etc.). A făcut cunoștință și cu
bastoanele jandarmilor, apoi cu arestul și anchetele. Tot din 1910
începe să participe la cursurile de la Centrul de studii sociale (sau
Universitatea socialistă), unde i-a avut lectori pe Ion Dic-Dicescu4,
Barbu Lăzureanu, N. D. Cocea5 și alții.
Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), fond
Institutul de Studii Istorice și Social-Politice-XVII (în continuare: ISISP), dosar
142, vol. 1, f. 3.
3 Ibidem.
4 Ion Dic-Dicescu (n. mai 1893 – d. aprilie 1938, URSS), jurnalist, membru
al Partidului Social Democrat (din 1910). Mobilizat (1914) ca sublocotenent în
2
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Între 1913 și 1916 au loc demonstrații de protest „împotriva
războiului balcanic și imperialist”6. Dar Nicolaescu nu știa că mișcarea europeană de stânga a subvenționat militanții români să critice
intervenția României în Bulgaria, în al doilea război balcanic (1913).
De asemenea, prin metode oculte, Germania a contribuit la protestele
publice organizate de socialiști contra intrării Bucureștiului în război
împotriva sa (1914-1916)7. La 19 martie 1914 tânărul militant participă
la funeraliile lui Ștefan Gheorghiu, mort de TBC la Spitalul Filantropia și însoțește cortegiul până la Ploiești, unde a fost înmormântat.
În luna mai 1916 Nicolaescu este concediat de patronul său, I.
Benevenisti, care era și senator, ceea ce conduce la proteste. Comitetul Sindicatului funcționarilor comerciali și Partidul Social-Democrat,
secția București, au luat atitudine și au organizat manifestații în fața
magazinului, aflat pe strada Lipscani. La 15 august 1916 România a
declarat război Imperiului austro-ungar, iar toți cei mobilizabili au
fost încorporați. Nicolaescu a ajuns la Regimentul 6 Infanterie „Mihai
rezervă, participă la campania din 1916 și este rănit în 1917. Este evacuat în
Rusia și se apropie de bolșevici. Din aprilie 1918 se înscrie în Partidul Comunist
(bolșevic) din Rusia și colaborează la „Pravda”. Este numit comisar politic la
Armata 4 (aprilie 1919), Frontul Turkestan și Frontul de Sud-Vest. Din 1922 profesor la Universitatea Comunistă a Minorităților Naționale din Vest, a susținut
crearea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești (1924). Arestat (aprilie
1937), judecat pentru spionaj și executat (ianuarie 1938), reabilitat în 1956.
5 Nicolae D. Cocea (n. 29 noiembrie 1880, Bârlad – d. 1 februarie 1949,
Bucureşti) a fost fiul generalului Dumitru Cocea, a absolvit Facultatea de Drept
şi a activat, câţiva ani, în magistratură, apoi a trecut în avocatură. S-a implicat în
politica de stânga, ca membru în cercul „România muncitoare”, scriitor,
jurnalist şi publicist. A scos revista „Facla” (1910) şi ziarele „L’Entente” (19171918), „Omul liber”, „Era nouă” (1936), „Reporter” (1937) ş. a. A fost ginerele
lui Constantin Mille şi tatăl actriţelor Tanţi şi Dina Cocea. În perioada 1928 –
1945 a avut domiciliul la Sighişoara. Un studiu asupra persoanei sale, în: Stelian
Tănase, N. D. Cocea, un boier amoral, în revista „Sfera Politicii” an XVII, nr. 136,
2009, p. 54-61.
6 ANIC, fond ISISP-XVII, dosar 142, vol. 1, f. 4.
7 Un studiu de caz pe acest subiect: Alin Spânu, Propaganda socialiștilor
români pe banii Imperiului german, în „Historia” nr. 48/decembrie 2005, p. 18-21.
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Viteazul”, cu care participă la acțiunile militare în următoarele luni.
Totuși, la finalul lunii octombrie 1916 decide să dezerteze, act pe care
îl justifică astfel: „m-am ilegalizat pentru a activa la organizarea în
Capitală a primelor grupe comuniste”8. El și alți 20 de tovarăși
fondează în, noiembrie 1916, prima grupă comunistă, condusă de
Alexandru Constantinescu9. În anul următor are loc extinderea grupelor comuniste în teritoriul ocupat, iar Nicolaescu coordonează cinci
dintre acestea. În plus, face oficiul de curier cu materiale de propagandă pentru colegii din Ploiești. În decembrie 1917 are loc o manifestație antigermană la teatrul „Regina Maria” din Capitală, care se
soldează cu arestări. Urmează difuzarea de manifeste și lipirea de
afișe contra ocupației, acțiune în care Nicolaescu și Ghiță Moscu10
ANIC, fond ISISP-XVII, dosar 142, vol. 1, f. 4.
Alexandru Constantinescu (n. 9 martie 1873, București – d. 28 martie
1949, București) a provenit dintr-o familie mic burgheză, cu tatăl proprietar de
atelier de croitorie, iar mama învățătoare. Intră ca ucenic tapițer, organizează
Asociația Muncitorilor Tapițeri din România, aderă la Partidul Social Democrat
al Muncitorilor, de unde demisionează când liderii se apropie de arcul
guvernamental. Este deportat în Franța (1902-1904) timp în care scrie articole la
ziarul „1 Mai”; revine ca redactor-șef la ziarul „România Muncitoare” și
acționează pentru organizarea sindicatelor, greve și demonstrații. În 1907 este
arestat ca „instigator” al răscoalei, dar este achitat de justiție; este ales ca delegat
la Congresul Internaționalei a II-a de la Stuttgart. Între 1906 și 1910 a fondat și
condus „Cercul amicilor”, care îndruma liderii sindicali, iar în 1908 înființează
„Cercul ucenicilor”. În 1910, la înființarea Partidului Social-Democrat este ales
în comitetul executiv; în 1917-1918 se află în Rusia și discută cu Lenin. După
manifestația din 13 decembrie 1918 este condamnat la moarte în contumacie;
arestat în iulie 1920, evadează de la Jilava în decembrie același an. Activează în
Rusia la Universitatea Populară (1921-1923) și în Franța, de unde scrie la
publicațiile „România Muncitoare” (Paris) și „Deșteptarea” (Detroit). Este
expulzat în 1936 ca agent kominternist și revine în România, unde este arestat,
apoi amnistiat. În perioada 1940-1944 este deținut la Miercurea-Ciuc, Caracal și
Târgu-Jiu. Pentru mai multe detalii, a se consulta: Nicolae Huscariu, Alexandru
Constantinescu, Editura Politică, București, 1970.
10 Ghiță Moscu/Gelbert, conspirativ Alexandru Bădulescu (n. 1889,
Băiceni, Iași – 4 noiembrie 1937, URSS) a absolvit Școala superioară comercială
din Iași (1910), dar încă din 1906 s-a apropiat de cercul socialist „România
8
9
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sunt arestați. Urmează judecata unui tribunal german (ianuarie 1918)
și condamnarea la 4 ani temniță grea în penitenciarul Jilava. Cei doi
reușesc să evadeze (noiembrie 1918) „cu sprijinul unui militar
comunist german din garda închisorii (Ghiță Moscu știa nemțește), ce
era membru al grupării comuniste germane Spartacus din Berlin,
condusă de către Karl Liebknecht și Rosa Luxemburg”11. Nu pleacă
bine germanii din București, căci o dată cu familia regală, guvernul,
parlament și autoritățile de la Iași, sosesc și o serie de „tovarăși”
bolșevizați până în măduva oaselor. Prima acțiune violentă are la
bază o manifestație care solicita ajutoare pentru demobilizați, invalizi
de război, văduve și orfani (13 decembrie 1918), desfășurată pe Calea
Victoriei. Dar aceasta degenerează în revendicări politice și violențe,
provocate de bolșevicii români, se apropie de Palatul Regal, așa că
armata deschide focul. Nicolaescu afirmă că se afla în Piața Teatrului,
unde „am trecut și scăpat din ploaia de gloanțe”12, ceea ce i-a permis
să-și continue activitatea.
A luat parte ca invitat și la constituirea Partidului Comunist din
România/PCR (8 mai 1921), apoi a organizat, împreună cu Gheorghe
Vasilescu-Vasia13, Sindicatul unitar al funcționarilor comerciali din
magazine și birouri (1922-1923). Altă sarcină a fost să facă parte din
Muncitoare”. S-a înscris în Partidul Social Democrat (1910), a luat parte la al
doilea război balcanic (1913) și a rămas în teritoriul ocupat (1916-1918) pentru a
dezvolta mișcarea socialistă. Atras de comunism, pleacă din România în Austria
(martie 1919 – noiembrie 1920) și în Rusia (iunie 1921), unde este șeful
delegației române la Congresul al III-lea al Internaționalei Comuniste (este ales
membru în Comitetul Executiv). Este numit delegat în Federația Comunistă
Balcanică și se mută în Bulgaria (1922-1923), după care revine în Rusia și este
primit în Partidul bolșevic (1924). Din 1929, o dată cu luptele fracționiste din
partid, este marginalizat, eliberat din funcții și exclus din partid (1933, 1935). În
1937 este arestat, judecat pentru spionaj în Internaționala Comunistă și executat.
11 ANIC, fond ISISP-XVII, dosar 142, vol. 1, f. 6.
12 Ibidem.
13 Gheorghe Vasilescu-Vasia (n. 1892, Iași – d. 1929, Mosul), militant comunist (mai ales în Călărași, unde s-a stabilit), publicist, primul secretar al Ajutorului Roșu (1922-1925).
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„garda de apărare”14 a scriitorului francez Henri Barbusse15, care a
sosit în România (1925) pentru a fi alături de militanții de stânga
implicați în procese.
Anii de muncă ilegală, șicanele structurilor de ordine și siguranță, lipsurile îndurate îl epuizează pe Aurel Nicolaescu. În 1930,
„din cauza prigoanei siguranței și patronatului”16, decide să părăsească Bucureștiul. Se mută la Câmpulung-Muscel, unde se
angajează la un magazin de textile. Dar sângele apă nu se face, așa că
nici comunistul din el nu putea abandona lupta. Constată că în oraș
nu există nici un germen de extremă-stânga, astfel că organizează el
prima grupă comunistă (1931). Sediul și ședințele conspirative au
avut loc chiar în magazinul unde lucra și au durat până în 1944. De
reținut că acțiunile au fost făcute „de conivență cu patroana
magazinului (văduvă), cu care conviețuiam în condițiile ilegalității”17. După organizare a trecut la munca de difuzare de presă
comunistă, colecte de bani, haine, alimente și medicamente pentru
tovarășii din închisori. Potrivit mărturiei sale, „de acord cu fosta mea
patroană, actuala soție, din fondul acelei prăvălioare, am depus în
timp de peste un deceniu zeci și zeci de mii de lei tovarășilor
delegați, pentru nevoile partidului din ilegalitate, pentru tovarășii
din închisoare”18. Între cei ajutați s-a aflat și Gheorghe GheorghiuDej, deținut atunci la Târgu-Jiu. Omul de legătură era C. MandaPitești care, „îmbrăcat militar mergea cu ranița plină de obiecte,
alimente etc. și care, prin mari greutăți și peripeții, ajungea la tov. Gh.
Gheorghiu-Dej”19.
ANIC, fond ISISP-XVII, dosar 142, vol. 1, f. 7.
Henri Barbusse (1873, Asmères-sur-Seine – d. 1935, Moscova) prozator
și militant comunist. În 1918 s-a mutat la Moscova, s-a înscris în Partidul Comunist (bolșevic) și s-a căsătorit cu o rusoaică. Revine în patria natală (1923) și se
înscrie și în Partidul Comunist francez; în 1925 a venit în România pentru a susține cauza teroriștilor de la Tatar-Bunar (1924), care erau judecați.
16 ANIC, fond ISISP-XVII, dosar 142, vol. 1, f. 7.
17 Ibidem.
18 Ibidem, f. 8.
19 Ibidem.
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Omul vrea să fie la curent cu cele mai noi producții literare din
URSS, așa că profită de reluarea relațiilor diplomatice bilaterale
(1934) pentru a se abona la „Le Journal de Moscou”, „Revue de
Moscou” și „Izvestia” (1935). Publicațiile sunt citite și comentate împreună cu aderenții și simpatizanții mișcării. În oraș are loc Congresul Tineretului Țărănist, prezidat de Ion Mihalache, pe care Nicolaescu îl sabotează. Atunci când liderul țărănist a luat cuvântul, Nicolaescu l-a întrerupt și l-a întrebat „care este atitudinea Partidului
Național Țărănesc în problema războiului pe care Hitler îl pregătește
împotriva URSS”20, ceea ce a iscat un scandal.
Activitatea comunistă desfășurată în timpul celui de-Al Doilea
Război Mondial i-a adus multe necazuri, între care și arestarea, la 19
mai 1944, împreună cu Iulian Vasilescu. Au fost trimiși la Tribunalul
Militar din Craiova sub acuzația de „propagandă comunistă și
răspândirea de manifeste împotriva regimului fascist antonescian și
împotriva războiului antisovietic”21. Partenera de viață a lui Nicolaescu a mituit procurorii militari cu 200.000 lei, prin avocatul Gheorghe Vasilescu, așa încât dosarul a fost clasat și cei doi eliberați.
După 23 august 1944 liderul comunist din Câmpulung-Muscel
a fost chemat la București, unde Mihai Magheru, Petre Constantinescu-Iași și Constantin Agiu i-au trasat sarcini de organizare a maselor
muncitorești și țărănești din județul Muscel. A înființat, organizat și
condus o serie de organizații județene: Uniunea Patrioților, ARLUS,
PCR Muscel, Apărarea Patriotică ș.a. S-a pensionat în 1955, însă s-a
apucat de scris și a elaborat două lucrări: „Contribuții la istoria
Partidului” (150 pagini), predată la Institutul de Istorie de pe lângă
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român/PMR (iulie 1955)
și „Scurt istoric. 50 de ani 1906-1956 de la înființarea primului
sindicat al funcționarilor comerciali”, predată Comitetului Central al
Sindicatului lucrătorilor din comerț și cooperație (1957). A rămas
ancorat în viața politică fiind președintele Asociației pensionarilor
din raionul Muscel (1957-1961), lector propagandist la Organizația de
20
21

Ibidem, f. 9.
Ibidem.
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bază PMR Câmpulung-Muscel (1959-1961), conferențiar ocazional în
școli, uzine și unități militare (1958-1964).
Ieșit la pensie, Nicolaescu s-a apucat și de altă activitate, una
care astăzi merită a fi apreciată la justa ei valoare. A început să meargă pe urmele comunismului autohton și să fotografieze case/locuri
emblematice pentru mișcare sau liderii acesteia. Meritul său este
incontestabil, mai ales că o serie de clădiri sau case au dispărut în
perioada următoare, în contextul sistematizărilor. Una din direcțiile
sale de cercetare a reprezentat-o activitatea lui Gheorghe GheorghiuDej la Iași, în 1932.
Gheorghe Gheorghiu-Dej22 a fost un personaj interesant al
istoriei care, fără a avea studii superioare (era electrician), a reușit să
avanseze până în vârful ierarhiei PCR, implicit a României. S-a dovedit un bun organizator, iar acțiunile planificate de el au dat multe
bătăi de cap autorităților. În cele din urmă, a fost arestat ca instigator
la greva de la Atelierele CFR Grivița (februarie 1933) și condamnat la
12 ani muncă silnică. Închisoarea i-a priit din punct de vedere al
acumulării de noi cunoștințe, dar și în întărirea rolului predominant
în partid. Considerat liderul comuniștilor români din arealul național, s-a confruntat, după 1944, cu alți lideri ai mișcării, dar veniți de
la Moscova. A fost ales secretar general al PCR (1945) și a păstrat
această funcție până la deces. Și-a înlăturat rivalii din partid (Lucrețiu
Pătrășcanu – 1944, Ana Pauker, Vasile Luca și Teohari Georgescu –
1952, Iosif Chișinevschi și Miron Constantinescu - 1957) și, în timp, a
rămas fără contestatari. După decesul său (19 martie 1965) i-a urmat
o „tânără speranță”, pe care a crescut-o și cultivat-o, Nicolae

Pentru mai multe despre viața și activitatea sa, a se consulta: Vladimir
Tismăneanu, Fantoma lui Gheorghiu-Dej, Editura Univers, București, 1995;
Gheorghe Apostol, Eu și Gheorghiu Dej, Ediție de casă, 1998; Paul Sfetcu 13 ani în
anticamera lui Dej, Editura Fundației Culturale Române, București, 2000; Dennis
Deletant, Teroarea comunistă în România: Gheorghiu-Dej și statul polițienesc, 19481965, Editura Polirom, Iași, 2001; Ștefan Bosomitu, Mihai Burcea, Spectrele lui
Dej: incursiuni în biografia și regimul unui dictator, MintRight Inc, București, 2012.
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Ceaușescu. Dar, în primul moment după preluarea puterii, acesta a
decis să reevalueze politica represivă a predecesorului și să o
denunțe. În consecință, numele lui Gheorghe Gheorghiu-Dej a început a fi înlăturat din spațiile publice, iar persoana sa pusă într-un con
de umbră.
În martie 1932 Gheorghiu-Dej a organizat Conferința națională
a ceferiștilor, unde a fost ales secretar al Comitetului Central de Acțiune. A efectuat mai multe drumuri între București și Iași, ceea ce a
atras atenția autorităților, care l-au reținut și apoi eliberat, în ambele
orașe.
Primul obiectiv (fig. 1) reprezintă casa din strada Clopotari nr. 8
(nr. 32 în 1932), care a aparținut lui Ion Prodan, apoi lui Traian Lipan.
În acest imobil au avut loc, la începutul lunii aprilie 1932, „mai multe
ședințe de pregătire a adunării ceferiștilor din 4 aprilie 1932”23,
conduse de Gheorghiu-Dej. A doua imagine (fig. 2) reprezintă un teren din strada Socola nr. 144. Aici a fost „Casa Poporului”, local unde
se țineau adunările muncitorilor din Iași. La 4 aprilie 1932 liderul
comunist a condus adunarea ceferiștilor, care „a ales Comitetul de
acțiune al Atelierelor CFR Nicolina”24. Tot în acest imobil au avut loc
adunările muncitorilor feroviari din 2, 3, 5 și 27 octombrie 1932.
Ateneul popular „Nicolina” (fig. 3), situat pe șoseaua Nicolina nr. 145
(ulterior cinematograful Nicolina), este locul unde s-a desfășurat
întrunirea convocată de Comitetul de acțiune al ceferiștilor și condusă de Gheorghiu-Dej. Pe imobil se afla o placă comemorativă cu
următorul conținut: „În această clădire a avut loc sub conducerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej în iulie 1932 întrunirea convocată
de comitetul de acțiune al ceferiștilor. În această întrunire muncitorimea ceferistă a fost chemată la luptă hotărâtă împotriva exploatării
capitaliste și a pregătirii criminalului război antisovietic”25.
În strada Ovidiu nr. 20 (fig. 4) se afla casa lui Ion Prodan, cumpărată după ce a vândut-o pe cea din strada Clopotari nr. 8. Aici a
ANIC, fond ISISP-XVII, dosar 142, vol. 2, f. 6.
Ibidem, f. 17.
25 Ibidem, f. 9.
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discutat Gheorghiu-Dej cu liderii ceferiști locali și au avut loc „ședințe de pregătire”26 a adunărilor din 2, 3, 5 și 27 octombrie 1932. În
octombrie 1932 coordonatorul a locuit în strada Gheorghe Doja nr. 18
(fig. 5a și 5b), la Titus Tilic, „cu prilejul activității sale la Iași”27. Cum
Titus a decedat între timp, declarațiile de confirmare au fost făcute de
Valentina Tilic (soție) și Constantin Spătaru (proprietar imobil).
O parte din aceste amintiri și fotografii au fost utilizate într-o
lucrare ce menționa importanța orașului și a proletarilor din Iași la
dezvoltarea mișcării comuniste naționale28. De reținut că, în prezent,
nici unul dintre aceste imobile nu se mai află în picioare. Toate au
căzut sub planurile de sistematizare a Iașiului, așa că doar aceste
amintiri fotografice, realizate de un bătrân ilegalist, mai sunt
disponibile pentru a aminti de câteva repere ale mișcării comuniste
din acea perioadă.

ABSTRACT
In the mid-1960s, an old illegal activist, Aurel Nicolaescu, started writing about
the beginnings of the communist activity in Romania, in which he participated.
Nicolaescu operated in Bucharest (1905-1930) and Câmpulung-Muscel (since1930),
meeting a number of future communist leaders and supporting the party work. After
retiring (1955), he began writing his memoirs and photographing buildings
representative of the communist movement. Among other things, he went to Iași and
photographed the buildings where Gheorghe Gheorghiu-Dej lived and worked in 1932.
Keywords: Iași, Gheorghe Gheorgiu-Dej, Aurel Nicolaescu, estate.

Ibidem, f. 2.
Ibidem, f. 14.
28 Aurel Karețchi, Leon Eșanu, Georgeta Tudoran, Iași. Mărturii ale luptei
revoluționare: locuri și case legate de activitatea comuniștilor, Iași, 1969.
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Fig. 1 – Str. Clopotari nr. 8

Fig. 2 – Str. Socola nr. 144
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Fig. 3 – Șoseaua Nicolina nr. 145

Fig. 4 – Str. Ovidiu nr. 20
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Fig. 5a – Str. Gh. Doja nr. 18

Fig. 5b – Str. Gh. Doja nr. 18

Expresii ale tradiției populare românești
în arta contemporană autohtonă
Adrian STOLERIU*
În societatea zilelor noastre, locul tradiției este unul adesea discutat, numeroasele dispute „teoretice” stârnite pe marginea acestui
subiect, împârțind lumea în două tabere contrare: apărătorii tradiției
și contestatarii ei.
Căutarea permanentă a noului, dublată de o acută necesitate a
asumării originalității, în toate domeniile esențiale ale vieții cotidiene,
inclusiv în cele culturale și artistice, determină în tot mai repetate
rânduri o anumită discociere de însemnătatea și de valorile tradiționale, de obiceiuri și datini, și în general, de tot ceea ce ar putea fi
încadrat în sfera de influență a culturii trecutului. În special pentru
generația tânără, dar nu numai, este extrem de important să fii în pas
cu moda, să te îndepărtezi de modelele deja cunoscute ale trecutului,
să te exprimi și manifești într-un mod cât mai unic și original.
Apropierea de valorile trecutului, și găsirea unor punți de legătură
între acestea și contemporaneitate, nu este întotdeauna privită cu
ochi buni, uneori imputându-i-se acestei atitudini chiar o viziune
retrogradă asupra vieții și evoluției cunoașterii.
În studiul de față ne-am propus să investigăm în ce măsură
aceste idei își găsesc relevanța în domeniul creației artistice autohtone, în sânul unei culturi bogate, cu o importantă componentă
tradițională, dar care, după toate aparențele, a ajuns să împrumute cu
prea mare ușurină o serie de elemente străine – multe dintre ele
ajunse la noi prin intermediul noilor medii de comunicație –, neconforme însă cu specificul său spiritual. Despre acest sindrom al
*

Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iași – România.
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„formelor fără fond” s-a mai discutat și în alte rânduri, de aceea nu
aceasta este intenția principală a lucrării de față, ci dimpotrivă, sublinierea unui fenomen contrar, constând în perpetuarea formelor și
valorilor specifice tradiției populare românești în spațiul creației
plastice de la noi, evidențiind în acest sens, cateva exemple de artisți
și studii de caz reprezentative acestei idei.
Anul 2019 a fost decretat prin Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al satului românesc”, motiv
pentru care intenția lucrării de față este aceea de a acorda un plus de atenție
unui fenomen social și artistic contemporan, meritoriu și cu o importanță
deosebită, acela al perpetuării tradițiilor populare românești în creația
artistică autohtonă contemporană, prin inspirația directă din lumea satului
românesc. Am încadrat această lucrare în cea de-a patra direcție tematică
a ediției Simpozionului Național „Monumentul – Tradiție și viitor”,
de anul acesta, direcție intitulată „Satul românesc astăzi, strategii pentru
salvarea arhitecturii tradiționale”. Prezenta lucrare nu își propune însă
tratarea unor noțiuni sau amănunte specifice arhitecturii populare, ci
se încadrează pe o direcție conexă acesteia, constând în reliefarea
modului în care motivele sau temele tradiției populare românești
sunt reflectate în creația artistică a prezentului.
Pentru o mai clară încadrare a tematicii propuse, va trebui mai
întâi să enunțăm care sunt sensurile principale ale conceptului de
tradiție, și care sunt valențele acestuia în lumina teoriilor contemporane.
Sensurile de bază ale acestei noțiuni au în vedere un ansamblu
de obiceiuri, credințe, datini, concepții și obiceiuri proprii anumitor
grupuri sociale, și transmise prin viu grai de la o generație la alta sub
forma unor trăsături specifice acestora. Definițiile pun de asemenea
accentul pe ideea moștenirii sau pe a comunicării directe, pe cale orală, precum și pe respectarea riguroasă a acestui ansamblu de valori.
Un sens special al conceptului de tradiție vine din sfera de
influență a religiei, mai precis a cultului creștin, acolo unde Sfânta
Tradiție constituie unul din pilonii fundamentali ai dogmei și credinței poporului român. Conform Dogmaticii ortodoxe, Sfânta Tradiție
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constituie al doilea izvor al Revelației divine, în sens teologic, aceasta
desemnând totalitatea adevărurilor ce nu sunt cuprinse în Sfânta
Scriptură, predate inițial prin viu grai, dar consemnate ulterior prin
intermediul Bisericii, până în prezent29.
Subliniem și acest aspect teologic al tradiției, întrucât trebuie să
ne afiliem acelor cercetători, care afirmă în mod îndreptățit faptul că
societatea tradițională românească poate fi considerată garantul
efectiv al păstrării credinței străbune, al datinilor și obiceiurilor din
bătrâni. Credem cu tărie în faptul că acestui autentic caracter tradițional al societății românești i se datorează statornicia atât fizico-geografică, cât și cea spirituală a poporului român.
Despre caracterul tradițional al anumitor societăți s-au scris
numeroase studii și lucrări, provenind din diverse sfere ale cunoașterii, unele din zona sociologiei (Gustave Le Bon), alte din filosofie sau
artă. Ne-am oprit însă asupra teoriilor și ideilor unui renumit
gânditor germano-elvețian, Titus Burckhardt (1908-1984), exponent
eminent al Școlii Tradiționaliste, un grup de cercetători celebri ai
secolelor XX-XXI, din care mai făceau parte René Guénon, Ananda
Coomaraswamy, Frithjof Schuon, Hossein Nasr, Julius Evola ș.a., și
care credeau în existența unei înțelepciuni perene sau a unei filozofii
perene, fundamentate pe o serie de adevăruri universale, care în opinia lor, ar forma sursa primordială a principalelor sisteme religioase
ale omenirii. După cum scria istoricul de artă și antropologul Titus
Burckhardt, tradiția30 este cea care oferă modelele sacre pe care arta
trebuie să le urmeze în desăvârșirea sa, garantând validitatea
spirituală a formelor artistice create. Conform opiniei sale, tradiția
deține o putere secretă, care este comunicată întregii civilizații, și care
influențând inclusiv acele forme de artă, ce aparent nu au nici o
tangență cu sacrul, crează stilul artistic al unei civilizații tradiționale.
Conform acestei teorii, civilizațiile tradiționale nu departajează sacrul
Isidor Todoran, Ioan Zăgrean, Dogmatica ortodoxă, Manual pentru seminariile teologice, Editura Arhidiecezana, Cluj, 1997, p. 68.
30 Titus Burckhardt, The essential Titus Burckhardt: reflections on Sacred Art,
Faiths, and Civilizations, World Wisdom, 2003, p. 88.
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de profan în modul pe care societățile moderne o fac, întrucât întreg
mediul înconjurător, întreaga viață, existență și creație sunt axate pe
respectarea principiilor divine, iar ca o urmare firească a acestui dat,
arta tradițională este religioasă prin excelență. Mai mult decât atât, în
civilizațiile tradiționale nici nu se poate pune problema existenței
unei arte ne-religioase, de aceea, opinia lui Seyyed Hossein Nasr este
că în acest tip de civilizație, arta tradițională ar trebui să se numească
în mod direct artă sacră, atributul de „religioasă” fiind în acest caz
impropriu. Toate aceste elemente conduc spre concluzia că într-un
astfel de context, granițele dintre artă și religie sunt suficient de
fragile, cele două domenii putând fi considerate, de multe ori, unul și
același lucru: „Construcțiile religioase, icoanele și muzica unei culturi sunt
artă, iar arta acestei culturi este și religia ei”31.
În viziunea lui René Guénon, tradiția se definește prin evidențierea a ceea ce ea nu este, de fapt: „nu există și nu poate să existe nimic
tradițional care să nu conțină un element suprauman. Acesta este punctul
esențial care constituie oarecum însăși definiția tradiției și a tot ce se leagă
de ea”32. Cu alte cuvinte, alăturându-ne viziunii lui Frithjof Schuon,
tradiția este tot ceea ce conduce umanul către adevărurile superioare
ale divinității, aplicându-se în variile domenii socio-culturale ale acelor civilizații – numite tradiționale33, și axate pe însușirea principiilor
divine sau ale unor realități spirituale specifice.
Pornind de la aspectele generale prezentate până în acest punct,
ne propunem spre dezbatere o anumită nuanță a conceptului de
Thomas Trotter, What is religious art? în http://www.religiousart.org/biography.html. Acest eseu a apărut în F. Thomas Trotter, Loving God
With One’s Mind, Board of Higher Education and Ministry of the United
Methodist Church, 1987. Pentru o mai clară surprindere a sensurilor acestui
citat tradus, atașăm si varianta originală, în limba engleză: The religious
buildings, icons, and music of a culture are art; and its art is its religion.
32 René Guénon, Domnia cantității și semnele vremurilor, Editura Humanitas, București, 1995, p. 215.
33 A se vedea exemplul civilizațiilor tradiționale tribal-africane, aborigene, australiene, mayașe, incașe, hinduse, budiste, islamice, precum și al celei
creștine (până în perioada Renașterii).
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tradiție, și anume cel de tradiție populară, care în accepțiunea noastră
prezintă numeroase conexiuni cu cea de folclor și artă populară, ale
căror sensuri vor fi interpretate ulterior prin creația artiștilor contemporani. În contextul cultural autohton, arta populară autohtonă reprezintă un ansamblu de elemente, mituri, simboluri, meșteșuguri,
tradiții și obiceiuri ancestrale, cărora li se suprapune fundalul și specificitatea spiritualității creștine. Dezvoltată pe parcursul a numeroase generații, care și-au împărtășit bogăția de valori spirituale, exprimate vizual prin intermediul creațiilor meșteșugărești și artistice, arta
populară românească face recurs permanent la mit și simbol, elemente fundamentale omniprezente în creațiile atât din vechime, cât și
în cele mai noi.
Pornind de la primele simboluri ancestrale întâlnite în acest
areal geografic (cercul – expresie a soarelui, aureolei și horei, rombul –
metaforă a vieții și a dualității masculin-fenimin, spirala – emblemă a
cosmosului și a mișcării astrale, coloana – axis mundi, centru al universului), la miturile ancestrale, păstrate din generații străvechi (mitul
creației), și ajungând la miturile populare românești (Miorița, Traian
și Dochia, Sburătorul, Meșterul Manole ș.a), se conturează un parcurs
istoric deosebirt de vast, cu numeroase referințe înclusiv în spațiul
creației artizanale, meșteșugărești și artistice, în general. Pe lângă
această direcție de dezvoltare, mai trebuie de asemenea remarcată,
așa cum am mai spus deja, și importanța spiritualității creștine, care
adaugă celor menționate anterior, un amplu registru de reprezentări
simbolice, proprii picturii bisericești de tradiție bizantină, dar și
specificului cultural autohton foarte bogat în simboluri vegetale,
zoomorfe – peștele, șarpele, calul; sau antropomorfe).
Între acestea, crucea, pomul vieții și biserica reprezintă unele dintre cele mai frecvent utilizate motive ale artei populare românești din
vechime, și îndrăznim să credem, chiar și din contemporaneitate. La
rândul său, peștele - simbol creștin prin excelență, este relaționat cu
scrierea grecească a cuvântului Ichtus, care face trimitere la celebra
sintagmă Jesu Krisos Theou Uios Sôter, însemnând Iisus Hristos, Fiul
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lui Dumnezeu, Mântuitorul. Folosită ca ideogramă34, imaginea peștelui era frecvent utilizată în special în decorațiile catacombelor sau
pe diferite obiecte de cult ale primelor secole creștine.
Această largă diversitate de referințe ne conduce, alături de alți
cercetători ai acestui domeniu, spre concluzia ca „simbolurile și miturile nu sunt creații arbitrare ale psihicului omenesc”35, ci adevărate instrumente de cunoaștere, capabile să pună în lumină „omul profund, omul
pur și simplu, neafectat de condiții istorice”36. Este ceea ce renumitul
actor, regizor și eseist român, Dan Puric ar numi prin sintagma
„omul frumos”, al cărui prototip poate fi regăsit în mod natural în
simplitatea și puritatea identitară a geniului țăranului român, din
care avea să se nască și marele sculptor Constantin Brâncuși37. Există
însă și o anumită capcană în acest gen de gândire, amendată de altfel
de unii critici, aceea a idealizării sau legendarizării de principiu a
satului românesc, descris în repatate rânduri în formule idilice,
sinonimie cu desăvârșirea, o atitudine apreciativă la fel de gravă ca și
cealaltă extremă a fenomenului, adică ignorarea problemelor identitare, culturale, sociale și nu în ultimul rând economice cu care
acesta se confruntă de mai bine de jumătate de veac.
Revenind însă la problematica noastră, fenomenul artei populare românești s-a dezvoltat independent de marea artă europeană,
care avea să își manifeste influențele asupra celei dintâi, mult mai
târziu, când aerul modernității începea să își facă tot mai pregnant
simțită prezența.
Ca și în cazul altor culturi europene, unul din momentele de
referință ale tradiției populare românești și al artei specifice acesteia
este cel al curentului modernist, a cărui întindere temporală diferă în
accepțiunea deferiților teoreticieni, dar care se identifică în ceea ce
34

Codrina Ioniță, Simboluri ale artei medievale, Editura Artes, Iași, 2009, pp.

11-12
Daniel Cojanu, Ipostaze ale simbolului în lumea tradițională, Editura Lumen, Iași, 2009, p. 84
36 Ibidem.
37 Dan Puric, Omul frumos, București, 2009, pp. 95-96
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privește trăsăturile fundamentale ale acesteia: „cultul noului”, lupta
acerbă pentru originalitate și detașarea față de valorile consacrate ale
trecutului artistic. Criticul și teoreticianul român Matei Călinescu,
afirma că ideea de modernitate nu poate fi concepută decât din
perspectiva unei conștiințe a timpului38, modernitatea apărând ca „un
angajament în direcția alterității și a schimbării”39, întreaga ei ideologie
constituindu-se „în jurul unei „tradiții antitradiționale”40, perpetuate
sub diferite forme, și în perioada ce a urmat, a postmodernismului,
la baza căreia a stat un întreg ansamblu de cauze, între care și
senzația epuizării idealului modernist. Aceste cauze au determinat în
plan artistic o reconsiderare a valorilor tradiționale, fapt resimțit și în
multitudinea de curente, stiluri și mișcări artistice care au revoluționat cea de a doua jumatate a secolului XX.
În România, arta populară tradițională a continuat să se dezvolte sau să cunoască noi forme de evoluție, în paralel sau
independent de aceste schimbări majore, amintite mai sus, mai mult
decât atât, putând fi remarcată și o anumită tendință de îngemănare a
valorilor și motivelor populare românești cu temele predilecte ale
creației artistice ale secolelor XIX-XX.
Lucrările unor artiști celebri, precum Constantin Daniel Rosenthal (1820-1851) („România Revoluţionară”, 1850), Nicolae Grigorescu („Țărancă din Muscel” sau în „Țărancă torcând”), Theodor
Aman („Unirea Principatelor”), Nicolae Vermont („Ţărăncuţă cosând”) sau Camil Ressu („Țărănci în biserică”) prezintă secvențe
excepționale ale portului tradițional românesc, redate în picturi
emlematice, devenite adevărate documente istorice, privitorare la
tradițiile, obiceiurile și evenimentele marcante ale vremii. Desigur
frumusețea costumului popular româneasc avea să fie remarcată și în
creația unor artiști remarcabili din afara teritoriului tății noastre,
Matei Călinescu, Cinci fețe ale modernității: modernism, avangardă, decadență, kitsch, postmodernism, Ed.a 2-a, rev. și adăug., Editura Polirom, Iași, 2005,
p. 27.
39 Ibidem, p. 75.
40 Ibidem.
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Henri Matisse, fiind poate unul dintre cei mai cunoscuți, iar mai nou,
modelul tradițional al vestimentației – ia – constituie inclusiv în prezent o sursă unica de inspirație pentru marile case de modă și creație
vestimentară ale prezentului.
Despre tendințele artei românești pe parcursul secolelor XIXXX, s-a mai scris însă și în alte rânduri, de aceea atenția noastră se
îndreaptă, trasând un arc în timp, spre creația unor artiști a căror
operă se încadrează la interferența dintre milenii și care din punctul
de vedere al evoluției artistice au marcat un interval temporal bogat
în schimbări ideologice, socio-politice și artistice.
Erwin Kessler descrie în mod critic într-una dintre lucrările sale
preocupate de radiografierea artei românești de după căderea regimului comunist, succesiunea, începând cu anii ‘90 ai secolului trecut,
a unor modele artistice antagonice în arealul artistic autohton,
aglomerate într-un amestec de orientări și tendințe contemporane.
Neo-ortodoxismul este una dintre aceste importante tendințe ale sfârșitului de mileniu II, ce menținea viu interesul pentru trecutul elogios
al poporului român, – în special cel interbelic –, fiind fundamentat și
inspirat deopotrivă de creațiile grupului Prolog, în al cărui portofoliu
artistic abundau elementele simbolice ale cultului creștin-ortodox:
cruci, iconostase, clopote, potire, flori sau prescuri41.
Trâgându-și seva din ruralismul cult specific tradiției populare
românești, reprezentanții de seamă ai grupului Prolog, între care se
numărau Paul Gherasim, Horea Paștina, Mihai Sârbulescu, Cristian
Paraschiv și Constantin Flondor, au afirmat prin creația lor o serie de
valori alimentate de sentimentul religios al ortodoxismului, atitudini
ce au luat forma unui ethos al recuperării tradițiilor, caracterizat prin
recursul la cultura populară și la redescoperirea identității religioase
a acesteia. Constituirea Muzeului Țăranului Român în cadrul unui
proiect cultural-artistic cu nuanțe ideologice și politice, în anul 1990,
de către Horia Bernea, viza „recuperarea figurilor naționale autentice (de
la marii politicieni-martiri veniți din interbelic și ajunși modele de conștiErwin Kessler, X:20, O radiografie artei românești după 1989, Editura
Vellant, București, p. 232.
41
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ință, precum Corneliu Coposu, la rapsozii populari și meșterii descoperiți și
înregistrați de către departamentele de specialitate ale M.Ț.R, promovați
prin evenimente și spectacole, la televiziune sau în presă)”42.
Tendinței de revigorare a valorilor trecutului i se opun însă în
contemporaneitate o sumedenie de alte manifestări artistice cu caracter inovator sau mimetic, multe dintre ele împrumutate sau inspirate
pe filieră occidentală, mai mult sau mai puțin adecvate specificului
nostru cultural și identitar. Fenomenul de globalizare este la fel de
prezent în domeniul creației artistice ca în oricare alt domeniu
cultural, social sau economic al timpurilor noastre.
***
Unul dintre cei mai reprezentativi artiști români contemporani
a fost Ion Bitzan (1924-1997). Creația sa se remarcă prin ingeniozitatea utilizării materialelor tradiționale, precum lemnul, hârtia sau
pânza, și prin temerara sa încercare de reactualizare a unor mesaje,
idei și valori tipice ale trecutului. Reprezentând România la unele
dintre cele mai importante evenimente artistice ale ultimelor decenii
ale secolului trecut, precum Bienala de la Veneția (1964 și 1997) sau
Bienala de la Sao Paolo (1967, 1979 și 1981), artistul s-a remarcat prin
calitatea discursului și prin specificul lucrărilor sale, în cea mai mare
parte reprezentând instalații, cărți-obiect, picturi, sculpturi, și colaje.
Inventivitatea și exigența demersului creator, rafinamentul
stilului și imaginația debordantă l-au îndreptat însă pe artist și spre
exprimarea unui anumit fundal de spiritualitate de factură biblică și
mitologică, așa cum reiese și din lucrările Banchetul (1994), Sânzienele
(1996) sau Biblion (1994), în care sunt investigate diferite niveluri ale
sacralității arhaice. Folosind motive specifice ale culturii și spiritualității umane, precum cărțile sau manuscrisele, adesea întâlnite în
creațiile sale, artistul apelează la un bogat substrat simbolic, stabilind
punți de legătură între diferite zone ale culturii. Cele treisprezece
cărți prezentate în Banchetul fac o subtilă trimitere spre anumite idei

42

Ibidem, p. 148
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filosofice, ca și spre zona religiosului, de unde provine sugestia Cinei
celei de taină, pe care lucrarea o invocă la nivel mental și spiritual. Și
în acest caz, și în numeroase altele (Biblion), artistul prezintă o predilecție aparte spre valorificarea vizuală a scrierii, prezente pretutindeni în creațiile sale, în așa manieră încât aceasta ajunge să joace atât
rolul unor structuri vizuale, cât și al unui nelipsit filtru de interpretare artistică, care stabilește în mod definitoriu sensurile operelor
acestuia.
„Paul Gherasim (n. 1925) este, probabil, cel mai însemnat artist
trăitor constant în orizontul spaţial mioritic, din grupul celor aleşi să
prefacă pictura în ritual, în act doxologic, în tehnică a transcendenţei”43.
Opera sa oferă dovada unui recurs la valorile și înțelepciunea tradiției, reconstruind imagini cu o puternică încărcătură simbolică, din
care reies expresiile unei străvechi culturi religioase, imprimate de
esențele creștinismului. Surpinzând imaginile eterne ale unui profund fond spiritual, creația acestuia se desprinde dintr-un vast spațiu
arhetipal, care evocă în permanență formulele specifice ale unui
limbaj propice dialogului cu divinitatea.
Urmărind o astfel de cale, arta lui Paul Ghersim tinde spre înălțimile existențelor spirituale, relevând expresiile emblematice ale
creației artistice. Acesta este argumentul prin care, în calitatea lor de
„oglinzi ale inimii, artele vizuale reflectă și ele cu fidelitate războiul nevăzut
dintre îngeri și demoni. Se pare că cei din urmă își revendică cu ferocitate
tocmai cuprinsul imaginii plastice. Deloc echidistant, Paul Gherasim ține
neabătut partea îngerilor”44.
Înscriindu-se într-o mai amplă mișcare de învestire a imaginii
picturale cu mărturisite calități simbolice, artistul regăsește în creație
o modalitate de trecere dincolo de spațiul contingentului, în spațiul
misterului, al arhaicității și sacralității, care în opera sa își trage seva
din nesfârșitul patrimoniu al artei creștine. De altfel, neobizantinismul,
una din cele mai însemnate tendinţe ale artei româneşti a anilor ’80,
Onisim Colta, Paul Gherasim – pictura ca ofrandă, în „Arca”, Nr. 1-2-3 /
2007, apud. http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=525.
44 Ibidem, p. 103.
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alături de neoexpresionism şi arta intermedială, nu poate fi conceput
fără contribuția maestrului Paul Gherasim.
Un alt artist reprezentativ preocupat de exprimarea valențelor
sacrului în arta vizuală contemporană românească este Marin Gherasim. Opera sa, concepută ca o formă de afirmare a credinței45 sau ca o
paradigmă de spiritualitate și moralitate46, se remarcă în contextul
artistic autohton prin experimentarea unor tematici de natură spirituală, care fac trimitere către zona purității absolute a sacrului.
Reconstruind vizual, prin intermediul picturii, formele specifice ale
unei arhitecturi sacre de inspirație bizantină.
Marin Gherasim readuce în lumina prezentului sensurile simbolice ale unor spații transcendentale, situate dincolo de înfățișarea
primară a lucrurilor. Artistul împrumută elementele tipice ale unui
limbaj vizual propriu spațiului bisericesc, care justifică recursul său
la motive precum cupola, poarta, absida, scutul, tronul sau veșmântul
liturgic. Absorbit în permanență de trăsăturile etice ale artei și de
caracterul cathartic al acesteia, Marin Gherasim se îndreaptă prin
creația sa spre zona investigațiilor unei lumi superioare, sacre,
pornind de la exemplul vizual al spațiului urban, căruia îi sondează
cele mai ascunse laturi spirituale. Operele sale sunt încărcate în
simboluri atemporale și în esențe ascunse, care deși nu fac întotdeauna o trimitere directă la lumea satului românesc, nu exclud posibilitatea unor interferențe reciproce între simbolistica universală a
operei sale și cea autohtonă sau tradițională a poporului român,
interferențe materializate prin simplitatea arhitecturii religioase
populare, cu abside și bolți deschise spre absolut.
Căutând să descopere lumii întregi propria trăire a sentimentului religios, ale cărei rădăcini se află, și în cazul său, adânc sădite în
sfera culturii creștine, Silviu Oravitzan este un alt artist autohton al
perioadei contemporane, a cărui operă se dedică reprezentării
vizuale a sacrului.
Marin Gherasim, A patra dimensiune, Ed. a II-a rev., Editura Paralela 45,
Pitești, 2006, p.36.
46 Ibidem, p. 36.
45
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Puternic marcat de zona de influență a artei sacre, artistul își
înzestrează operele cu un accentuat caracter religios, manifestând o
înclinație aparte pentru surprinderea sensurilor creștine ale conceptului luminii, prin recursul continuu la un complex patrimoniu de
motive mistico-simbolice. Refuzând figurativul în schimbul unui
realism încărcat de semnificații simbolice, creația artistului recurge la
noblețea pe care simplitatea materialelor folosite – dintre care nu
lipsește aproape niciodată aurul – o asigură prin însăși funcțiunea lor
în cadrul artei sacre, promovând în permanență simbolistica centrului și a crucii, elemente de primordială importanță în cadrul culturii
tradiționale autohtone.
Aceeași prezență a transcendentului o regăsim și în lucrările
altor artiști ai prezentului, între care îi amintim pe Marian și Victoria
Zidaru, a căror creație se caracterizează de la sine prin expresia vizuală a unei raportări conștiente și asumate a umanului la divinitate,
constituite în cadrul unei comunități artistice și misionar-religioase ce
amintește deopotrivă de acționismul vienez al lui Hermann Nitsch și
de sculptura socială a lui Joseph Beuys. Arta lor se prezintă printr-un
accentuat caracter religios (ultra-ortodox), exprimându-se sculptural
în piatră, lemn sau metal, amintind, ca și în cazul lui Oravitzan, de
specificitatea simbolisticii religioase a lui Brâncuși, cu evidente
influențe din spațiul tradiției populare românești.
Remarcăm de asemenea și opera artistului Sorin Dumitrescu,
îmbogățită de o importantă activitate editorială susținută în rândurile
publicațiilor editurii Anastasia, precum și curatorială, în special în
spațiul galeriei Catacomba, prin evidențierea raporturilor dintre
creația artistică și spritualitate în contemporaneitate, într-un larg și
conștient demers de „îmbisericire”47 a artei, adică de regăsire a punților de legătură – pierdute pentru mult timp, datorită vitregiilor politice – dintre aceste importante sfere ale ființei identitare românești.
Ca și în exemplele anterioare, creațiile sale evocă stările unei lumi
nevăzute, pe care o figurează vizual prin numeroasele elemente,

47

Erwin Kessler, op. cit., p.152
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motive și simboluri proprii artei de tradiție bizantină, ce se prelungește în opera acestuia printr-un limbaj figurativ, îmbinând spiritul
dogmatic cu caracterul inovativ al creatorului contemporan.
Expresii ale unei tradiții ancestrale pot fi regăsite și în creația
remarcabilului artist arădean Onisim Colta, recunoscut ca un veritabil căutător ale esențelor sacre proprii diferitor culturi. Viziunea sa
plastică face trimitere spre o lume ideală, accentuând anumite efecte
ale materialității vizuale, de care se folosește asemenea unor mijloace
proprii de expresie, care îi înzestrează creațiile cu o dublă calitate:
fizică și spirituală. Recursul la diversele motive religioase regăsite în
lucrări precum Îngeri (2002), Basilica (2004), Acoperiș de mănăstire
(2005), 5 pâini și 2 pești (1998), Cupolă (2008) sau Cartea de rugăciuni a
pelerinului (2004) evocă un adânc substrat de spiritualitate creștină,
camuflat în religiozitatea figurativismului său simbolic.
În spațiul picturii bisericești și al iconografiei, sunt de remarcat
demersurile de redescoperire, păstrare și valorificare a bogatului patrimoniu de valori arhaice și religioase ale poporului român, din vremuri în care acesta nu ajunsese încă să cunoască structura identității
unice de care se bucură în zilele noastre. Reprezentarea firească, plină
de talent și de măiestrie a satului de odinioară ca și înfățișarea
sfinților Bisericii în straiele portului popular românesc, în frescele
maestrului Grigore Popescu sunt doar două dintre posibilitățile
practice la care artistul recurge, și pe care le regăsim și în creația alțor
creatori contemporani ce s-au remarcat cu predilecție în iconografia
de trdiție bizantină, prelungită în actualitate și îmbogățită cu
expresiile specifice ale ethosului românesc. (Facem aici referire la
lucrarile Elenei Murariu reprezentând Scene din viața Sfinilor Bâncoveni).
Desigur, șirul artiștilor români contemporani, în ale căror
creații se regăsesc elemente specifice ale unei spiritualități populare
autohtone, nu poate fi epuizat în scurta prezentare de față, lângă
numele celor deja prezentați putându-se altura și altele precum cel al
lui Ștefan Câlția, Aurel Vlad, Ștefan Pelmuș, Cela Neamțu, sau al
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altor remarcabili creatori ai perioadei actuale, care s-au evidențiat în
această direcție.
Nu putem trece cu vederea din aceasta prezentare și creațiile
unor artiști ieșeni în care au putut fi descoperite elemente de inspirație populară românească. Dimitrie Gavrilean este fără îndoială unul
dintre cei mai reprezentativi pictori ai ultimelor decenii, în ale cărui
opere abundă elementele autentice ale vieții arhaice a satului românesc de altădată, cu oamenii, miturile, simbolurile, poveștile, credințele și fantasmele unice ale acestuia. Profund inspirată de miturile
fundamentale ale poporului român, pictura sa recrează senzația unei
atmosfere mirifice, de basm, uitate astăzi, și aflate într-un contrast
evident cu obiceiurile forțat-postmoderne și tehnologizate ale
spațiului rural autohton, care nu s-a sfiit, din păcate, să împrumute,
fără fond, haina cea mai nepotrivită și grosieră a culturii occidentale
globalizate.
Ideea continuității valorilor tradiționale românești în arta contemporană a fost susțiută și prin intermediul organizării mai multor
expoziții de artă vizuală, așa cum a fost și expoziția „Crucea, de la
comunitate la comuniune. 100 de cruci la 100 de ani”, sub patronajul
Muzeului de Artă din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, care a reunit în anul 2017 operele mai multor artiști
caonsacrați din spațiul autohton.
Concluzii
În loc de concluzii, aș dori să formulez o serie de întrebări, care
ar putea să devină teme de gândire și cercetare pentru eventualele
studii ce vor urma a se scrie în acest domeniu aflat într-o continuă
schimbare.
În ce măsură arta contemporană autohtonă mai este o artă
tradițională, păstrătoare sau continuatoare a valorilor culturale și a
spiritului popular românesc? Care este locul artiștilor ce se inspiră în
creația personală din fundalul tradițional, ancestral, mitologic sau
religios al poporului român? Și, nu în ultimul rând, ce viitor ar mai
putea avea o astfel de artă, cu valențe tradiționaliste, căreia i s-a
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reproșat în repetate rânduri o anumită stare de anchilozare tributară
unei viziuni retrograde, orientate spre trecut, fără perspective reale
de dăinuire, în condițiile socio-culturale actuale, dominate de
importul masiv, perfect conștient și abuziv de „forme fără fond”?
Suntem deținătorii unei culturi si ai unui patrimoniu popular
extraordinar, însă după toate aparențele, tinerele generații nu sunt pe
deplin conștiente de acest fapt. Tentați să asimilăm organic orice este
nou, fără procese prea mari de conștiință, uităm care ne este locul în
lume și în istorie, ne vindem prea ieftin oricum și orcui, fără să ne
cunoaștem măcar valoarea. „Un popr care nu își cunoaște istoria, este
ca un copil care nu își cunoaște părinții” (Nicolae Iorga)”.

Afișul expoziției „Crucea, de la comunitate la comuniune.
100 de cruci la 100 de ani”

IV. Monumentul – Tradiție și viitor.
Momente ale simpozionului,
3 - 6 octombrie, 2019, Iași
Fotografii de Marius Mitrof și
Lucian-Valeriu Lefter
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Mihai Dim. STURDZA (1934-2020)
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Deschiderea lucrărilor simpozionului.
Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Muncipiului Iași
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Ultima prezență publică a prințului Mihai Dim. Sturdza, la Iași
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Momente din lucrările simpozionului
Muzeul Municipal „Regina Maria”
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Conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Iași
Profesorului universitar Ștefan S. Gorovei
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Angela Olaru, etnolog, la vernisajul expoziției „Satul românesc
între tradiție și modernitate”, Muzeul Municipal „Regina Maria”

Horia Moldovan și Aurica Ichim la Galeria de Artă „Dan Hatmanu”,
„Lecomte du Noüy: mărturii ale restaurării Mănăstirii Trei Ierarhi din Iași”
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Vizită de documentare la monumente aflate în restaurare, în Iași
Muzeul de Istorie Naturală
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Baia Turcească
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Vizită de documentare în județul Iași
Comuna Șipote - căminul cultural, biblioteca și colecția de artă populară
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Șipote – biserica ctitorită de Luca Arbore, 1507
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590
Comuna Scobinți - secțiunea exterioară de comunicări a simpozionului
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Zagavia - Scobinți; biserica vechiului schit unde se află un clopot din 1792
(detaliu cu stema Brașovului)

592
Mănăstirea Sângeap Basaraba - Scobinți

Sticlăria-Scobinți, colecția de artă populară Costică Curecheriu

