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O primă conferinţă
şi un nou număr al revistei
În zilele de 28 şi 29 august 2020 a avut loc prima Conferinţă Anuală a Muzeului
Municipal „Regina Maria”. Manifestarea a fost organizată cu sprijinul Primăriei Iaşi şi a
Rotary Club Iaşi şi s-a desfăşurat în grădina instituţiei din Strada Zmeu.
În jurul temei generale, purtând titlul: Din istoria oraşului Iaşi: oameni, locuri, instituţii,
au fost înscrise în programul conferinţei 27 de comunicări ale unor istorici şi arheologi
recunoscuţi, tineri sau aflaţi la vârsta maturităţii academice, care au răspuns chemării
lansate de organizatori de a-şi reuni preocupările ştiinţifice într-un dialog menit să
conducă la apariţia, într-un viitor apropiat, a unei noi istorii a oraşului. Ideea conferinţei a
pornit de la constatarea în prezent a unei stări de spirit comparabilă cu aceea de la
începutul secolului al XX-lea, atunci când despre Iaşi a scris N. A. Bogdan, dar şi cu aceea
din anii ‛60-‛70, când oraşul a cunoscut modificări urbanistice majore, într-un ritm intens şi
într-un timp scurt. Acelea au fost momentele publicării unor lucrări valoroase despre
istoria oraşului, lucru care este posibil să se întâmple şi în prezent.
Bilanţul conferinţei a fost încurajator, fiindcă pe parcursul celor două zile publicului i-a
fost înfăţişată imaginea celor mai noi cercetări privitoare la trecutul oraşului Iaşi, pe
coordonate precum: Oraşul şi oamenii săi, unde s-a vorbit despre medici ieşeni, despre
biblioteci, cititori şi personalităţi culturale şi politice, ca Teodor Codrescu sau Nicolae
Gane. Subtema Oraşul şi elitele sale a continuat ca o aprofundare, fiind problematizată o
istorie genealogică a Iaşului, trecându-se apoi în curtea catedralei Mitropoliei Moldovei,
pentru a-i căuta pe oamenii de seamă care au fost înmormântaţi acolo şi vorbindu-se, mai
departe, despre ctitori de biserici şi instituţii ieşene şi despre oameni din apropierea
puterii, care s-au vrut, în secolul al XIX-lea, în pofida riscului de a-şi pierde rangul, reformatori ai societăţii moldovene. În grupajul numit Oraşul şi mărturiile sale ascunse au fost
aduse la suprafaţă descoperirile arheologice şi s-a arătat rolul lor în cunoaşterea trecutului
Iaşului, probele materiale completând informaţiile documentare. Instituţii care au fost,
cum ar fi cele destinate prevenirii şi combaterii incendiilor sau a altor dezastre naturale,
spitalele, temniţa sau orfelinatele – au fost subiecte dezbătute într-o altă secţiune, trezind
interesul participanţilor. Pentru ca, în secţiunea intitulată Oraşul şi prefacerile sale, conferenţiarii să ne conducă din secolul al XVII-lea până în perioada comunistă, arătându-ne
metamorfozele pe care, în diferite epoci, Iaşul le-a cunoscut, din punctul de vedere al
locuirii umane, extinderii teritoriale şi structurii urbanistice, ca un amestec între necesităţi,
aspiraţii, posibilităţi, până la exprimarea voinţei administrative şi politice în felul cum a
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evoluat şi cum a arătat oraşul. Ultima secţiune, numită Varia: locuri, oameni, instituţii, a
cuprins intervenţii aparent diverse, dar nu disonante, de la chestionarea rolului pe care îl
mai au în prezent monumentele de for public, continuând cu o prezentare a începuturilor ciclismului la Iaşi şi încheind cu două evocări ale activităţii din ultima perioadă a
Muzeului Municipal „Regina Maria”, prin achiziţiile pe care le-a făcut şi acţiunile pe care
le-a organizat.
Întâlnirea fiind o reuşită, prin calitatea comunicărilor şi discuţiilor, cele mai multe din
textele prezentate se regăsesc în actualul număr al revistei Ioan Neculce. Buletinul Muzeului
Municipal „Regina Maria”. Acelora li s-au adăugat şi altele, care nu s-au regăsit în
programul conferinţei, dar sunt subscrise aceloraşi preocupări pentru cunoaşterea trecutului oraşului şi a împrejurimilor sale, urmând programul enunţat încă din introducerea
primului număr al noii serii a revistei.
Tot acum a sosit timpul şi pentru o precizare care nu s-a putut face la începutul
primului număr, anume că aceasta este cea de-a treia serie a periodicului „Ioan Neculce”,
revendicând o succesiune care îşi are începuturile prin periodicul celui dintâi Muzeu
Municipal ieşean, apărut în urmă cu 100 de ani, dar a cărui moştenire simbolică a fost
preluată, încă din anul 1995, prin renaşterea unei publicaţii cu numele „Ioan Neculce.
Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei”, o a doua serie care a ajuns să numere
XXIV de tomuri.
După reînfiinţarea Muzeului Municipal, s-a pus în discuţie, de comun acord cu
Redacţia de la Muzeul de Istorie a Moldovei, din cadrul Complexului Naţional Muzeal
Iaşi, întoarcerea revistei la locul de obârşie, prin realizarea unui transfer, a unei preluări şi
revenirea la numele şi scopul dintâi al periodicului, acelea formulate în anul 1921. Ulterior,
acordul transferului seriei „Ioan Neculce” de la Muzeul de Istorie către Muzeul Municipal
a întârziat să mai vină, motiv pentru care actuala serie a început, anul trecut, cu numărul I.
În plus, în comparaţie cu instituţia înfiinţată în anul 1920, Muzeul Municipal actual a
primit, în anul 2019, supranumele de „Regina Maria”, care s-a adăugat şi la numele
revistei, fapt care face, acum, să nu se mai urmeze întocmai numele iniţial al periodicului,
numele nou fiind încă un argument pentru identificarea ca o nouă serie dintr-o tradiţie
redacţională începută în urmă cu un secol.
Marius Chelcu
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Orașul Iași la sfârșitul secolului al XVI-lea
și începutul secolului al XVII-lea.
Izvoare documentare și arheologice
Elena Gherman*

Preocupările despre istoria orașelor din Țările Române își au începuturile încă din
secolul al XIX-lea. Cercetarea a fost mai întâi strict documentară și s-a completat de-a
lungul timpului și cu cercetarea arheologică. Din aceste preocupări nu putea lipsi interesul
și pentru orașul Iași, reședință domnească temporară și apoi capitală a Țării Moldovei
timp de trei secole. Astfel, Iașul are, până acum, trei monografii, și anume: Orașul Iași,
scrisă de N. A. Bogdan1 , Iașii vechilor zidiri, realizată de Dan Bădărău și Ioan Caproșu2,
și Orașul Iași, întocmită de un colectiv de profesori ai Facultății de Istorie din cadrul
Universității ieșene, sub coordonarea profesorului Constantin Cihodaru și academicianului Gheorghe Platon3. O istorie a orașului în care sunt detaliate mai multe realități
arheologice a fost întocmită și de Alexandru Andronic 4, Iașii până la mijlocul secolului
al XVII-lea, cu referiri la descoperirile arheologice întâmplătoare sau făcute în urma unor
cercetări sistematice. De asemenea, trebuie să amintim și numeroasele articole care au
apărut în revistele de specialitate care, însă, sunt urmare a cercetărilor arheologice sau
doar a cercetărilor documentare. Trebuie, în același context, amintite cercetările de mai
mare anvergură despre istoria orașelor care fac referire și la orașul Iași aparținând cercetătorilor formați după anul 1989, în care problemele apariției și dezvoltării orașelor au fost
dezbătute într-o manieră nouă, fapt datorat și creșterii numărului de documente publicate,
dar și a accesului la surse externe care au permis realizarea unor analize comparate între
modul de formare și dezvoltare a orașelor din statele vecine și cele din țara noastră.
Nu ne propunem o analiză detaliată a numeroaselor aspecte care deja au fost luate în
discuție, ci dorim să aducem câteva precizări legate de structura socială și organizatorică a
orașului. Așadar, vom porni de la câteva elemente definitorii, proprii arheologiei coroborate
Muzeul Mitropolitan Iaşi.
N. A. Bogdan, Orașul Iași, Monografie istorică și socială, ilustrată, reeditată, Iași, Editura Tehnopress, 2004.
2 Dan Bădărău, Ioan Caproșu, Iașii vechilor zidiri – până la 1821, Iași, Casa Editorială Demiurg, 2007.
3 Constantin Cihodaru, Gheorghe Platon (coord.), Istoria orașului Iași, vol. I, Iași, Editura Junimea, 1980.
4 Alexandru Andronic, Iașii până la mijlocul secolului al XVII-lea. Geneză și evoluție, Iași, Editura Junimea,
*
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cu informațiile documentare care ne-au dat nouă o viziune puțin diferită față de ceea ce s-a
prezentat în studiile amintite. Pentru că, așa cum bine este știut, și informațiile documentare și cele arheologice sunt foarte sărace, fapt datorat contextului istoric, iar realizarea
unei analize de acest fel este dificilă și, după părerea noastră, multe din studiile anterioare
induc o imagine aproape idilică asupra Iașului.
Fără a face o incursiune amănunțită în istoria orașului, trebuie să menționăm, totuși,
niște repere, și anume: înființarea unei reședințe domnești temporară, cu rol de administrare și apărare care, evident, nu-și avea rostul fără o anumită viață urbană, stabilirea, la
sfârșitul secolului XVI, mai întâi temporar și apoi definitiv, a curții domnești, iar ultimul
reper, care se prelungește până la mijlocul secolului al XIX-lea, statutul de centru politic și
administrativ începând cu secolul al XVII-lea5.
Din punct de vedere social, în prima etapă, structura era constituită din meșteșugari,
negustori și reprezentanții în teritoriu ai domniei, aleși din rândurile locuitorilor, și anume
funcționarii și oștenii (de ordine și de apărare). Din punct de vedere etnic, trebuie să menționăm elementul alogen care, conform atât documentelor, dar și dovezilor arheologice, a
fost un factor care a influențat pozitiv procesul urbanizării dacă ne referim la contribuții în
diversificarea meseriilor, precum și la structura organizatorică profesională și urbană6.
Se impune precizarea că începuturile orașului pot fi caracterizate ca fiind semiurbane,
pentru că, așa cum este bine știut, aspectul rural încă va dăinui în Iașul medieval 7. Deși are
loc o specializare pe categorii de ocupații, iar unele construcții vor deveni exclusiv ateliere
sau „dughene”, multă vreme casa individuală are acareturi pentru creșterea animalelor și
se cultivă pământul, atât cât permitea întinderea proprietății. Această dublă identitate
ocupațională se va diminua în favoarea urbanității în sensul că sporirea numărului de
locuitori va duce la diminuarea proprietăților. Făcând un calcul, o proprietate avea, la
mijlocul secolului al XVII-lea, în jur de 1.000 m2, etalonul fiind stânjenul domnesc8, deci
rămânând tot mai puțin spațiu cultivabil și, implicit, mai puțin timp care să fie dedicat
cultivării pământului.
Construirea unei reședințe domnești, temporară la început, pentru a marca prin existența ei autoritatea domnească, a adus o noutate în structura socială prin faptul că și-au
făcut apariția slujbașii domnești, care alcătuiau aparatul politic și administrativ al statului.
Se structurează o boierime nouă, care se ridică la sfârșitul secolului al XVI-lea și începutul
secolului al XVII-lea, o parte a ei fiind chiar din rândul funcționarilor domnești însărcinați
cu administrarea orașului, cum este exemplul vornicilor, numiți din rândurile boierilor din
categoria a doua și a treia9. Așa se poate explica prezența în Iași a familiilor boierești care
fac carieră începând cu secolul al XVII-lea. Eligibili în funcțiile administrative, de slujbași
domnești, erau și meșteșugarii și negustorii în special cei de rang superior, cum ar fi
Ibidem, p. 41.
Laurențiu Rădvan, Orașele din Țările Române în evul mediu, sfârșitul sec. al XIII-lea începutul sec. al XVI-lea,
Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, p. 365.
7 Dan Bădărău, Ioan Caproșu, op. cit., p. 59.
8 Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol. I, Documente interne (1408-1660), editat de Ioan Caproșu
și Petronel Zahariuc, Iași, Editura Dosoftei, 1999, p. 383, nr. 301 (în continuare, Documente Iași, I).
9 Constantin Cihodaru, Gheorghe Platon (coord.), op. cit., p. 199.
5
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starostele. Desigur, avem în vedere și reprezentanții clerului, destul de numeroși dacă
luăm în considerare informațiile călătorilor străini, care menționează numărul mare de
biserici existente în Iași, sau numărul documentelor care vorbesc de tranzacții de vânzări
și cumpărări de proprietăți în nume personal sau în numele bisericilor și mănăstirilor. În
Catastiful din 20 februarie 159110, din vremea domnitorului Petru Șchiopul, în care sunt
menționate toate categoriile plătitoare de taxe către domnie, printre care sunt incluși și
preoții, în ținutul Iași, deși nu este trecut niciun preot plătitor, știm că există, dar sunt
însă scutiți de la toate obligațiile financiare de către domnitor 11, scutire reînnoită la fiecare
început de cârmuire. A treia etapă de existență a orașului este aceea de capitală definitivă
a Țării Moldovei, fapt ce a dus la o cristalizare accentuată a vieții urbane și putem vorbi
acum, pe lângă dezvoltarea meșteșugurilor și a comerțului, de începuturile preocupărilor
culturale și spirituale.
Aceasta fiind realitatea succintă extrasă din documente și din studiile de specialitate,
să vedem ce aflăm din informațiile arheologice. Primul element concludent și foarte uzitat
de arheologi, fiind în unele cazuri definitoriu, este ceramica, analizată din punctul de vedere
al realizării ei și al folosirii, fiind elementul cel mai frecvent în săpături, dar și un reper
cronologic. Ceramica din siturile medievale este clasificată în două mari categorii: cea de
uz comun și cea de lux. Specificăm faptul că, în general, ceramica de uz comun este cea
nesmălțuită, de culoare neagră sau maronie, a doua categorie fiind ceramica smălțuită.
Există, de asemenea, și o ceramică ornamentală care este reprezentată, cu predilecție, de
cahle. S-au descoperit în săpături atât cahle smălțuite, dar și nesmălțuite, unele având
mai multe straturi de angobă (var), dovadă a existenței mai îndelungate a sobelor. Facem
precizarea că descoperirea unor cahle smălțuite nu înseamnă, ca în cazul ceramicii, că
avem de-a face cu o locuință aparținând unei familii de vază, și aceasta pentru că s-au
găsit în aceeași locuință și cahle simple, și cahle smălțuite.
Așa cum rezultă din literatura de specialitate, s-au descoperit pe teritoriul orașului
mai multe centre de olărie, având cuptoare pentru arderea vaselor de lut. Un centru a fost
pe actualul amplasament al bisericii Sf. Sava, datat în secolul al XV-lea, fiind, din punct de
vedere cronologic, cel mai vechi descoperit până în prezent, datat cu monetă emisă în
timpul domniei lui Alexandru cel Bun12; un altul, la intersecția străzilor Golia cu Costache
Negri, precum și două centre pe strada Ștefan cel Mare și în actuala Piață a Unirii, datate
în secolul al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea13. Demnă de remarcat este și descoperirea unui cuptor de olărie specializat pe producția de olane, necesare amenajării sistemului de aducțiune a apei, datat la sfârșitul secolului al XVII-lea, pe aliniamentul actual al
străzii Cuza Vodă14. Respectivele descoperiri pot să ne dea un reper al limitei orașului la
un moment dat, având în vedere că aceste centre erau amplasate la periferii pentru că era
folosit focul, un pericol pentru orașul medieval. Deci, o limită pentru secolul al XV-lea ar fi
DIR, veacul XVI, A. Moldova, vol. IV (1591-1600), București, Editura Academiei, 1952, p. 4, nr. 5.
Documente Iași, I, p. 42, nr. 27.
12 Voica Maria Pușcașu, Cercetări arheologice în municipiul Iași, 1975-1992, în IN, I, p. 136-138.
13 Alexandru Andronic, op. cit., p. 16-17.
14 Alexandru Andronic, Eugenia Neamțu, Cercetări arheologice pe teritoriul orașului Iași în anii 1956-1960,
în „Arheologia Moldovei”, II-III, 1964, p. 428.
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strada Armenească, în zona bisericii Sfântul Sava, și pentru secolul al XVI-lea inclusiv,
sfârșitul acestui secol, Piața Unirii, menținându-se spre strada Cuza Vodă și în secolul
al XVII-lea. Evident, sunt repere propuse pentru că, așa cum bine este știut, în Iași nu
putem vorbi de o cercetare arheologică sistematică, ci doar de descoperiri întâmplătoare
ocazionate de restaurarea unor monumente sau de faptul că se construia în diverse zone.
Aceste repere zonale sunt întărite și de izvoarele scrise.
Analizând tipurile de ceramică găsite în zonele menționate, constatăm că era fabricată
o ceramică uzuală de culoare roșie sau neagră, din pastă fină, iar uneori, pentru a i se da
mai multă rezistență, pasta de lut are ca lianți nisip și pietriș foarte fin, dar și ceramică
smălțuită și ornamentată prin tehnica sgraffitării și champ-leve15. Ceramică numeroasă s-a
descoperit, însă, și în preajma locuințelor, în special în gropile menajere. Existența cuptoarelor este un indiciu că populația orașului se aproviziona de la meșterii locali, excepție
făcând ceramica de import, în special cea turcească, dar care apare abia în secolul al XVII-lea,
conform stratigrafiei medievale. Semnalarea descoperirii ceramicii de lux, cea smălțuită,
considerată a fi folosită de o pătură bogată, s-a făcut de către noi în partea de sud-vest a
incintei mitropolitane, de arheologul Stela Cheptea în perimetrul actual al bisericii catolice
(construcția nouă)16 și în zona străzii Horia, la intersecția cu strada Ștefan cel Mare și Sfânt17.
Aceste descoperiri au dus la ideea reconfigurării zonei unde își aveau locuințele pătura
înstărită a orașului, în special a boierilor. Subliniem faptul că nu punem în discuție amplasamentul celei mai vechi locuiri de tip urban, ne referim doar la amplasamentul unei
pături mai bine situată din punct de vedere material, care își permite să comande astfel de
produse pentru uzul domestic (fig. 1-3). Coroborând descoperirea acestui tip de ceramică
cu informațiile documentare, ne determină să localizăm o parte dintre familiile boierești18,
dar, foarte posibil, și o parte a negustorilor și meșterilor bogați de pe această uliță. Acest
aspect s-ar explica tocmai prin faptul că și prin alegerea acestei zone au dorit să se diferențieze de marea masă a orășenilor (deși, în unele cazuri, nu a fost o regulă), care era
concentrată în zona delimitată de bisericile Sf. Sava, Barnovschi și Sf. Vineri, sau în această
zonă au găsit terenuri libere și ușor vandabile. Noi înclinăm spre a considera că primele
locuințe boierești erau amplasate în partea de Nord-Vest față de Curtea Domnească, pe
Ulița Ciobotărească19, cunoscută mai târziu sub denumirea de Ulița Feredeielor (fosta
stradă Crișan, astăzi G. M. Cantacuzino), și nu pe Ulița Mare așa cum se afirmă în marea
majoritate a lucrărilor de gen. Această stradă, Ulița Mare, despre care nu știm dacă era
podită sau nu, a devenit atractivă în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, fapt datorat
lucrărilor edilitare ale domnului Vasile Lupu20, dovadă fiind și documentele de danie pentru
Constantin Cihodaru, Gheorghe Platon (coord.), op. cit., p. 45.
În Catedrala Romano-Catolică din Iași; Stela Cheptea, Șase veacuri de istorie, Iași, Editura Presa Bună,
Iași, 2005, p. 11.
17 N. A. Bogdan, Orașul Iași...
18 Documente Iași, I, p. 121, nr. 136: megieșii de pe Ulița Ciubotărească – Buhuș, Costin, Racoviță, Ursache,
Solomon Bârlădeanul, Sturdza.
19 Laurențiu Rădvan, Mihaela Rădvan, Cu privire la organizarea spațiului urban în Țara Moldovei în evul
mediu, în AȘUI, tomul LIX, 2013, p. 81.
20 Nicolae N. Pușcașu și Voica Maria Pușcașu, Mărturii de civilizație și urbanizare medievală descoperite în
vatra istorică a Iașilor, în „Monumente istorice și de artă”, nr. 2, 1983, p. 30-31.
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terenuri situate aici, căpătând, chiar, mai târziu, însă, denumirea de Ulița Boierilor. Mai
mult, chiar în documente este denumită și „Ulița Curții”21, fapt ce dovedește că se va contura
după instaurarea definitivă a domnului la reședința din Iași, unii cercetători considerând
că, în secolul al XVII-lea, centrul urban era arealul dintre Curte și Biserica Sfântul Nicolae
Domnesc22. În consecință, cu ajutorul ceramicii s-a putut delimita perimetrul vechi al
orașului, dar și localiza zona de viețuire a anumitor categorii sociale.
De asemenea, referitor tot la ceramică, se impune precizarea că numărul mare de
cuptoare dintr-un singur centru (de exemplu, la Sf. Sava au fost descoperite șapte cuptoare)
dovedește existența unei populații relativ numeroase și care comanda astfel de produse.

Fig. 1. Ceramică de lux
descoperită în zona de Sud-Vest
a incintei mitropolitane.

Fig. 2. Ceramică de lux
descoperită în zona de Sud-Vest a
incintei mitropolitane.

Fig. 3. Fragmente de cahle smălțuite,
descoperite în zona de Sud-Vest
a incintei mitropolitane.
Documente Iași, I, p. 227, nr. 171.
Marius Chelcu, Istoria orașelor din Moldova de la jumătatea secolului al XVI-lea până la jumătatea secolului
al XVIII-lea. Studii și documente, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, p. 135.
21
22
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Un alt element de interes, aflat în siturile arheologice îl reprezintă locuința. Cercetările
noastre, efectuate în incinta Catedralei Mitropolitane, au identificat doar două locuințe,
modeste: una, la circa 100 de metri de actualul trotuar al străzii Ștefan cel Mare și Sfânt, și
o a doua, la 10 metri față de trama actuală.
Pe partea opusă, în rând cu casa Ruset-Roznovanu, nu cunoaștem să fi existat o cercetare
arheologică, dar amplasarea acestui palat, departe de stradă, ca și cele descoperite de noi,
este un argument în plus la supoziția noastră că s-a numit Ulița Mare din cauza lărgimii ei,
și nu a importanței locuitorilor.
Cele două case menționate mai sus au fost construite din chirpici, podeaua și pereții
au fost fățuiți cu lut. La fiecare nouă primenire a casei, în afară de pereți, se dădea cu un
strat mai subțire de lut și peste sobă, alcătuită din cahle. Locuința mai apropiată de stradă
avea un strat gros de lut drept pardoseală, iar datarea ei s-a putut face cu ajutorul unei
amenajări de aducere a apei, confecționată din olane care suprapunea această locuință.
Știut fiind faptul că lucrări de aducțiune a apei s-au făcut din a doua jumătate a secolului
al XVII-lea, considerăm că putem data locuința la sfârșitul secolului al XVI-lea și începutul
celui următor și că a aparținut unor târgoveți cu venituri modeste (vezi fig. 4 și 5).

Fig. 4. Urmele locuinței din secolul al XVII-lea,
suprapusă de ductul unei conducte din olane.

Fig. 5. Locuință din secolul al XVI-lea.

Aceasta este realitatea înfățișată de cercetarea arheologică din zona Ansamblului
Mitropolitan. Despre alte descoperiri de locuințe din cuprinsul arealului urban ieșean se
menționează în mai toate articolele care descriu aceste complexe. Acestea au fost descoperite în zona străzii C. Negri, pe strada A. Panu, unde se află acum Hotelul Europa (a
cărui construcție a și prilejuit cercetarea arheologică), în zona actualei Hale Centrale, pe
str. Ștefan cel Mare. Marea majoritate a acestora erau realizate din chirpici cu structură de
lemn, având, evident, și o sobă placată cu cahle.
Cercetările arheologice întreprinse de N. N. Pușcașu și Voica Maria Pușcașu pe latura
vestică a străzii Ștefan cel Mare și la nord față de incinta Mitropoliei au scos la iveală, pe lângă
așezările cu rol exclusiv de locuințe, și locuințe-ateliere de fierărie, de olărie, fapt ce confirmă
realitatea că aici era una dintre limitele orașului de la începutul secolului al XVI-lea23, dar și
că exista o viață economică destul de intensă și aducătoare de venituri.
23

Voica Maria Pușcașu, op. cit., p. 158-159.
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Ce am descoperit noi sau ce am văzut pe diverse situri ca fiind resturile unor locuințe
nu era decât un strat consistent de arsură, din care se puteau distinge fragmente de chirpici,
cu un inventar, constând din resturi ceramice, cahle, obiecte mici de metal și, în cazuri
fericite, o monetă care să ajute la datare. Un caz mai aparte îl reprezintă locuința din strada
A. Panu unde s-a descoperit, printre resturile de arsură, un ceas de buzunar, produs în
atelierele din vest (Viena) și având gravat anul de fabricație: 158924. Locuința respectivă, ca
marea majoritate a celor din oraș, căzuse pradă unui incendiu. Cum ar trebui să-l considerăm: un obiect de lux, un obiect uzual? Și acesta a fost șansa arheologilor, fiind singurul
obiect de acest tip descoperit într-o săpătură arheologică, dar se pare că existau multe
persoane posesoare a unui ceas, dacă era la Iași un ceasornicar despre care știm că era
plătit, la 1654, de către Vistierie, cu 133 ughi, 7 potronici și 200 taleri. Mai mult ca sigur că
acesta avea în grijă ceasurile domnești, dar sigur le meșterea și pe cele ale localnicilor 25.
Contrastul dintre aspectul casei și obiectul în cauză este evident sau suntem noi tributari
unor idei preconcepute.
Aducem aici în discuție informațiile despre modă și veșminte. Descrierea lor, luxul și
valoarea financiară ce rezultă și din informațiile documentare contrastează cu interiorul
acestor locuințe, care nu putem spune dacă erau ale unui negustor, staroste sau funcționar
domnesc și, mai târziu, ale unor familii boierești din lipsă de informație, aceștia fiind cei
care ar fi putut să-și permită astfel de veșminte. Acest aspect al locuinței poate avea mai
multe explicații. Una dintre ele ar fi originea modestă a proprietarilor, acceptată de noi
doar parțial. Structura socială era alcătuită din meșteșugari, negustori, slujbași domnești
(vameșii, șoltuzul și pârgarii, judecătorul), unii dintre ei scutiți de dări și, ca urmare,
presupunem că dispuneau de venituri care să le permită a construi o casă de piatră. De ce
până târziu, chiar și la începutul secolului al XIX-lea, încă avem informații despre case
construite din bârne și chirpici, în condițiile în care viața comercială și meșteșugărească era
relativ dezvoltată, se stabilesc la Iași mari familii boierești, aveau exemplul domniei a cărei
reședință era una luxoasă? Este o contradicție care frapează și dacă facem referire numai la
mărfurile de lux, în special cele cu destinație vestimentară, așa cum menționam în rândurile
anterioare (țesături, încălțăminte, blănuri) despre care știm că se vindeau în dughenele
ieșene. Este greu de conceput asocierea toaletelor luxoase, din brocart, mătase, atlaz, cu
aceste case care, multe dintre ele, aveau aspect și de semibordei26. Suntem de acord cu unii
cercetători care au explicat acest fenomen prin existența numeroaselor atacuri și raiduri
care se abăteau asupra orașului. Ușor se refăcea o locuință cu materiale ieftine și accesibile
și, în plus, o retragere rapidă din calea năvălitorilor permitea să fie luate, pentru a fi puse
la adăpost, doar lucruri mici dar de mare valoare. Acesta este contextul în care lui Nicolae
Iorga îi atrăgea atenția remarca unui călător străin, conform căreia în Iași existau, în anul
1617, aproape 8.000 de case, cele mai multe din lemn, dar care conţineau multe bogății27.
Precizăm că respectivul raport arheologic nu a fost publicat, doar ceasul a fost prezentat de echipa de
restauratori de la Palatul Culturii.
25 Documente Iași, I, p. 459, nr. 402.
26 Alexandru Alexianu, Mode și veșminte din trecut, vol. I, București, Editura Meridiane, 1971.
27 Nicolae Iorga, Istoria comerțului românesc. Epoca veche, București, 1925, p. 233.
24

15

Elena Gherman

Prezența, în zona Ansamblului Mitropolitan, a unor familii boierești amintite deja în
rândurile anterioare, ale căror case am reușit să le localizăm după indicațiile specificate,
succint, în documente, prin formulări precum: „lângă Mitropolie, din gios de pitărie”,
„până la locul preoților săsești”, „lângă Biserica Albă”, și, mai târziu, la sfârșitul secolului
al XVII-lea, „lângă feredee”, între Mitropolie și casele Prăjescului28, acestea fiind la est de
Biserica Albă, deci deja ajunse și la Ulița Mare, nu au fost identificate și arheologic. Nu s-au
descoperit, încă, construcții din piatră în această zonă și sunt puține șanse să se descopere,
având în vedere că s-au ridicat construcții noi în zonă. Deși știm că aceste locuințe aveau
pivnițe din piatră, având și rol de temelie, ele au fost distruse cu ocazia noilor amenajări.
Reprezentanții boierimii noi care începe să se contureze în secolul al XVII-lea ca
formațiune politică implicată în activitățile de guvernare a statului sunt determinați să se
stabilească la Iași, din rațiuni diverse, pornindu-și proprietățile din fața Curții Domnești,
etapă când se dezvoltă treptat și capătă o identitate specială și Ulița Mare29. Dregătorii și
elita nobiliară își vor construi case din piatră, locuințe spațioase și elegante abia din secolul
al XVIII-lea, unele din ele, deși transformate, se păstrează și astăzi.
Dat fiind acest context, în opinia noastră există o diferență frapantă între prezentarea
unei vieți urbane dezvoltate și realitățile dezvăluite de arheologi. Admitem ideea că activitatea economică și comercială era în toi dacă citim documentele. Este uimitor câte
tranzacții cu vânzări de case se fac, de dughene sau de cumpărări de locuri pentru a
construi dughene și case. Această realitate demonstrează o vitalitate a orașului, dar care,
din păcate, subliniem încă o dată că nu se reflectă în inventarul arheologic.
Prima mențiune a unui boier cu case în Iași datează din anul 1583, acesta fiind Ieremia
vornic. Care a fost înfățișarea unei case boierești? Proprietarii lor țin foarte mult la a
sublinia în documente că aveau case cu pivnițe din piatră, și nu numai boierii. Care era
aspectul acestor case în elevație? Care erau dimensiunile lor? La aceste întrebări nu pot
răspunde nici arheologii, nici istoricii. Descoperirea din zona Halei Centrale a unor pivnițe
mari, cu două travee, cu bolți și coloane de susținere, atribuite familiei Ureche sau a celei
descoperită la întretăierea străzilor A. Panu și Sf. Lazăr nu sunt reprezentative și nu rezolvă
întrebarea privind aspectul caselor, în particular, și a ulițelor pe care se aflau, în general.
Luăm ca valoroasă informația călătorilor străini care descriu casele din Iași ca fiind din
lemn, dar lipite cu lut și văruite, fapt ce le dă un aspect îngrijit și par a fi din piatră, și este
și informația care se potrivește cu descoperirile arheologice, chiar dacă unele descrieri au
fost interpretate ca fiind subiective. Pivnițele erau din piatră poate și pentru simplul motiv
că ofereau protecție mărfurilor perisabile, dar și împotriva incendiilor și atacurilor frecvente.
Un complex de pivnițe a fost descoperit și pe strada Costache Negri, cu ocazia construirii
blocurilor din zona bisericii Sf. Sava30. Avem, în această situație, o corelare între informația
documentară și cea arheologică. Este știut faptul că pe aceste locuri se aflau dughenele
mănăstirii Sf. Vineri, cele ale mănăstirii Sf. Sava și ale numeroși negustori. Este zona unde
majoritatea istoricilor plasează și nucleul de formare a viitorului oraș prin faptul că aici se
desfășura vânzarea produselor de larg consum.
Documente Iași, I, p. 509, nr. 574; p. 512, nr. 577; p. 514, nr. 578; p. 522, nr. 587.
Ibidem, p. 222, nr. 167.
30 Voica Maria Pușcașu, op. cit., p. 131; se pot vedea și fotografiile din timpul executării săpăturilor.
28
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Genul de construcție care apare frecvent și în documente, și arheologic, și la călătorii
străini îl reprezintă biserica. Deși marea lor majoritate au rezistat până astăzi, trebuie să
precizăm că o parte dintre ele au fost făcute, la începuturi, cu temelie de piatră și ziduri de
lemn. Așa a fost cazul bisericii construite înainte de ctitoria lui Ioan Golâi31, a bisericii
Nicoriță, a bisericii Sf. Vineri, rectitorită de Nestor Ureche. Refacerea lor din piatră s-a făcut
începând cu secolul al XVII-lea, fiind ctitorii domnești sau boierești. Denumirea lor după
numele unor meșteșuguri nu indică faptul că au fost făcute de breslele respective, ci mai
curând am identifica prezența în apropiere a unor astfel de ateliere. Este adevărat că, mai
târziu, starea economică precară a acestor lăcașuri a determinat ca întreținerea lor să cadă
în sarcina unor bresle, un exemplu fiind biserica Nicoriță, care a fost ajutată, financiar, de
breasla săhăidăcarilor și teslarilor32.
Continuând enumerarea elementelor depistate în urma cercetărilor arheologice, trebuie
să amintim și descoperirile monetare. Pentru siturile medievale, moneta este un valoros
element de datare, dar care prezintă și certitudine. În zona veche a orașului Iași s-au descoperit tezaure monetare, fiind descoperiri întâmplătoare, și monete in situ în zonele unde
s-au făcut săpături sistematice. Tezaure propriu-zise s-au descoperit în apropierea liceului
Vasile Alecsandri (25 monete), pe strada Costachi Negri (293 monete), lângă hotelul Traian
(92 monete într-un mic vas de lut). În timpul cercetării arheologice, la biserica Mănăstirii
Sf. Sava s-au descoperit în total 346 de monete, iar în situl de pe strada Ștefan cel Mare
și Sfânt – 152 de monete. Localizarea acestor depozite este mai mult decât semnificativă, în
sensul că acoperă arealul care corespunde din punctul de vedere al informațiilor documentare centrului vechi al Iașului, acolo unde sunt menționate cele mai multe prăvălii
și dughene. Semnificativ este și reperul cronologic al acestor tezaure. Astfel, data cea
mai timpurie este începutul secolului al XV-lea, cu emisiuni monetare din vremea lui
Alexandru cel Bun, iar cea mai târzie o reprezintă secolul al XVII-lea, cu emisiuni
monetare ale statelor vecine Moldovei, de fapt acele monete care erau în circulație și
folosite la tranzacțiile comerciale. Tezaurizarea lor este explicată și datorată, totodată, nesiguranței vieții de zi cu zi. Sunt cunoscute numeroasele atacuri asupra orașului, atât din
cauza străinilor, cât și a instabilității politice. Așa cum precizam mai sus, în componența
acestor tezaure, care, cu excepția celui din perioada lui Alexandru cel Bun, au ca an de
emisiune cel mai timpuriu 1557 și cel mai târziu 1645, sunt emisiuni monetare ale Imperiului Romano-German, Imperiului Habsburgic, ale Regatului polonez și tot ale Poloniei
pentru orașele Gdansk, Riga și pentru Lituania33. Spre sfârșitul secolului al XVI-lea și cu
precădere în cel următor apar și emisiunile monetare ale Imperiului Otoman. O subliniere
aparte trebuie făcută descoperirilor monetare din cele două șantiere arheologice menționate
mai sus. Astfel, la Sf. Sava cea mai timpurie monetă datează din epoca domnitorului
Maria Magdalena Székely, Ctitorii cei vechi ai Goliei, în Mănăstirea Golia. 350 de ani de la sfinţirea ctitoriei
lui Vasile Lupu (Studii şi documente), volum coordonat de Sorin Iftimi, Iaşi, Editura Doxologia, 2010, p. 14;
Voica Maria Pușcașu, Elena Gherman, Cercetări arheologice efectuate la biserica Mănăstirii Golia, în Mănăstirea
Golia, 350 de ani de la sfințirea ctitoriei lui Vasile Lupu. Studii și documente, Iași, Editura Doxologia, 2010, p. 181.
32 N. A. Bogdan, Orașul Iași..., p. 219.
33 Corpus Nummorum Moldaviae, II, Monnaies et parures du Musee d’Histoire de Iași, coord. Viorel Butnariu,
Iași, Editura Vasiliana ’98, 2001, p. 57, 73, 75, 79, 85, 123.
31
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Alexandru cel Bun, cu ajutorul acestora putându-se data complexul de cuptoare de ars
ceramică, reprezentând o confirmare a observațiilor stratigrafice. În celălalt complex, de pe
strada Ștefan cel Mare, s-au descoperit monete emise de Țara Moldovei. Temporal, monetele
aparțin perioadei cuprinsă între secolului al XIV-lea și începutul secolului al XVI, fiind
emisiuni ale domnilor Petru I, Alexandru cel Bun, Iliaș, Petru al II-lea, Bogdan al II-lea,
Ștefan cel Mare și Ștefăniță34. Desigur, au fost și alte emisiuni monetare mai târzii și identice
cu cele prezentate în rândurile anterioare. Monetele moldovenești, atelierele meșteșugărești (de fierărie, de orfevrărie și de olărie) și urmele fundației bisericii descoperită în
zonă, împreună cu vasul pentru mir35 care provine din atelierele bizantine, au determinat
pe arheologi să dateze manifestările de viață urbană în secolul al XIV-lea. Marea majoritate
a monetelor, descoperiri singulare sau în tezaure, corespund ca datare perioadei când
orașul cunoaște o dezvoltare mai intensă și corespunde cu informațiile documentare. Tranzacțiile imobiliare, vânzarea și cumpărarea de mărfuri, inclusiv cele din exterior, se întețesc
exact în acest interval de timp.
Un aspect pe care dorim să-l aducem în discuție este, ca un corolar al observațiilor din
cuprinsul lucrării, cel al amplasării centrului istoric sau a vetrei orașului și a unei piețe
centrale, dacă acestea au existat. În accepțiunea modernă, centrul istoric este zona unde s-a
desfășurat pregnant viața urbană și unde a fost locul de pornire a formării orașului.
Gândul ne duce la Curtea Domnească, în jurul căreia ar fi trebuit să graviteze întreaga
viață a orașului. La Iași, fortificația inițială nu a avut rol de curte propriu-zisă, ci mai
degrabă a fost sediul unei garnizoane, care avea rol de a reprezenta domnia, mai ales că
aici exista vama domnească. Dovadă că dezvoltarea orașului nu s-a făcut concentric față
de această fortificație se explică prin faptul că târgul, la acel timp, secolul al XV-lea, era
deja format.
Amplasarea acelei citadele pe latura de est a palatului de astăzi s-a făcut din motive
strategice și se pare că a fost bine ales locul dacă în continuare s-a preferat aceeași locație
pentru viitoarea reședință domnească. Dezvoltarea ulterioară, creșterea numărului bisericilor
(sigur au existat lăcașuri de închinăciune de mici dimensiuni precum acelea menționate mai
sus), întremarea vieții comerciale au dus, treptat, la o structurare a străzilor, care au
căpătat denumiri foarte simple și foarte la îndemână pentru locuitori. Se mergea pe Ulița
Cizmăriei, pe Ulița Rusească, pe Ulița Sf. Vineri etc., reperul fiind o biserică ori ateliere ale
meșteșugarilor. Nu se cunoaște o preocupare pentru sistematizarea tramei stradale. Considerăm că străzile s-au format în funcție de proprietățile existente, ale bisericilor, ale comunităților străine, ale locului domnesc. Cunoaștem numele acestor străzi tot din documente,
fiind pomenite cu ocazia tranzacțiilor comerciale și, în special, cele imobiliare. În concepția
noastră, pentru sfârșitul secolului al XVI-lea, vatra istorică a orașului a fost în jurul acelei
biserici Sf. Vineri și a vecinei ei, biserica Sf. Sava. Totodată, și facem această afirmație doar
cu caracter de ipoteză – fiindu-ne sugerată de documentul din 1408, din care se poate
deduce că exista o activitate relativ intensă a comerțului cu pește, aspect dovedit și
toponimic, păstrat până târziu în Iași, inclusiv biserica adiacentă cunoscută și sub numele
34
35

Ibidem, p. 136-137.
Nicolae N. Pușcașu, Voica Maria Pușcașu, op. cit., p. 35; aici, și imaginea vasului (ibidem, p. 37, fig. 4).
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de Sf. Ioan din Măji –, considerăm că dezvoltarea orașului s-a făcut dinspre piața măjilor,
lărgindu-se treptat, spre sud, ajungând în zona celor două biserici (biserica Sf. Vineri și
biserica Sf. Sava), zonă ce va rămâne comercială, tradițională, la Iași. Ambele biserici
aveau un număr impresionant de dughene pe care le foloseau în nume propriu sau erau
date cu embatic, se învecinau cu zona armenească (negustori și meșteșugari), chiar unul
dintre ctitori avându-și casa în apropiere. Menţionate în documente, Târgul lui Barnovschi,
Târgul de la Trei Ierarhi, alături de Târgul Făinii vor deveni active odată cu dezvoltarea
orașului, având legătură cu hramul bisericilor în preajma cărora funcţionau. Aici, cu mare
probabilitate, se făceau tranzacțiile en gros. Cu siguranță, vânzarea cu amănuntul se făcea
și în dreptul atelierului meșteșugarului. În apropierea bisericii Barnovschi sunt localizate
și precupețele, fiind vorba, credem, de vânzătoarele de produse agricole, provenind din
satele din jur sau chiar din oraș.
Odată cu stabilirea capitalei la Iași, așa-numitul centru istoric se translează către
curtea domnească și începe să se cristalizeze Ulița Mare, vechiului centru rămânându-i
doar importanța comercială.
În concluzie, nu definitivă, o coroborare între realitățile arheologice și informațiile
documentare, chiar și oarecum generică, pe care am încercat să o facem întâmpină multe
greutăți din cauza faptului că o parte din rezultatele cercetărilor arheologice nu sunt
cunoscute, prin nepublicare, nu există o hartă a vechiului târg cu limitele deja acceptate de
cercetători pe care să fie cartate descoperirile respective și sunt zone unde deja s-a construit și
care nu au făcut obiectul unor supravegheri arheologice.

The City of Iași in late 16th Century ad early 17th Century.
Documentary and Archaeological Sources
(Abstract)
Keywords: Iaşi, archaeology, urban history, documentary records.
I propose here an analysis of the development stage recorded by the city of Iași, as resulting
from the written sources (chancery documents, chronicles and accounts by foreign travellers).
Subsequently, I compared this information with the outcomes of the archaeological research
carried out within the perimeter of the historical hearth from the 60s to our days.
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Mahalaua Tălpălari –
locuri, oameni și vecinătăți urbane
Iuliana Brătescu*

Dezvoltarea socială și urbanistică pe care orașul Iași o cunoaște în urma atribuirii
rolului de capitală a țării și reședință domnească permanentă se resimte mai ales în secolul
al XVII-lea, reprezentând o perioadă semnificativă în evoluția teritorială a orașului. Apariția
unor noi structuri socio-spațiale sau prelungirea celor existente, la periferia târgurilor și a
zonei urbane, reprezintă o consecință a creșterii demografice și a stabilirii de noi locuitori,
practicanți ai unor meșteșuguri, aflați în strânsă legătură cu existența curții domnești. Așa au
luat naștere diferite mahalale ieșene (Blănari, Cizmărie, Ciubotărie, Curelari, Baibărăcăria,
Tălpălari etc.), au fost trasate noi ulițe, toate acestea realizându-se după o așezare dictată
de cele mai multe ori de criteriul profesional sau etnic. Structurile socio-spațiale, mai mici
sau mai mari, au format pe parcursul următoarelor secole adevărate cartiere sau, dimpotrivă, au dispărut după câteva decenii de existență, în urma prefacerilor urbanistice care
au determinat înglobarea sau alipirea lor la structurile din jur.
În acest proces de evoluție urbană se înscrie și mahalaua Tălpălari în secolul al XVII-lea,
care se formează odată cu așezarea unor meșteri în preajma locului calicilor. Organizarea
meșteșugarilor în breaslă, creșterea demografică treptată și închegarea unei comunități, al
cărei element de agregare socială a fost inițial criteriul profesional, au determinat totodată
extinderea târgului în partea de nord-vest, configurând trama stradală a mahalalei, pe
locul viitoarelor străzi Săulescu, Gându și Arcu, peste al căror teritoriu s-ar suprapune
locul Tălpălarilor.
Studiul de faţă are ca obiect identificarea câtorva repere, în funcţie de care poate fi
reconstituită evoluția mahalalei de la capătul Uliței Mari, din momentul atestării
documentare (secolul XVII) și până spre deceniul trei al secolului al XIX-lea. În textul de
față urmărim mai întâi prezentarea trăsăturilor teritoriale (limitele mahalalei, direcțiile de
evoluție, reperele socio-spațiale), îndreptându-ne apoi atenția spre cadrul social al acesteia,
identificând oamenii și istoriile lor, modalitățile de inserție și agregare socială și formele de
manifestare ale vecinătăților urbane.
*

Colegiul Național Iaşi.
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Teritoriu – limite și direcții de evoluție de-a lungul timpului, repere spațiale,
morfologie și parcelar, trama stradală
Orașul Iași în epoca de trecere spre modernitate, în secolul al XVII-lea, s-a dezvoltat,
în special în zonele de SE și NV și pe terasa inferioară a râului Bahlui. Primele mărturii
privind așezarea și locuirea în apropierea locului Tălpălarilor sunt plasate în secolele XV-XVI,
atât de dovezile arheologice, cât și de cele documentare. Stabilirea locului de așezare pentru
calicii orașului – mișeii – de către Petru Rareș, dincolo de viitoarea Râpă Mare, care s-a
transformat într-o mahala a Calicilor, determină începutul închegării unei noi comunități
în zonă. Locul calicilor era spre Bahlui, așa cum apare mai târziu în documentele orașului1,
unde au săpat bordeie și au ridicat locuințe din lemn, devenind tot mai numeroși.
Următorul reper cronologic în evoluția zonei este biserica cu hramul Nașterii Maicii
Domnului, ridicată în deceniul patru din secolul al XVII-lea2 de către Iordachi Cantacuzino,
„pe coasta râpoasă a așezării calicilor și între râpa Pevețaoiei” 3, la marginea de nord-vest a
vechiului târg, pe terasa superioară a Bahluiului. Nu vom insista asupra istoricului acestei
biserici de care s-au ocupat istorici ieșeni în ultimii ani, însă este cert faptul că biserica a
precedat mahalaua Tălpălarilor4 și nu invers așa cum s-a susținut, mahala pe care o putem
integra structurilor urbane ieșene abia din a doua jumătate a secolului XVII.
La mijlocul acestui secol, partea de nord-vest cuprindea ulița Podului de Sus, spre
biserica Sf. Nicolae cel Sărac, intrând apoi pe Ulița Sârbească, pentru a cuprinde apoi
biserica cu zona mahalalei Tălpălari, oprindu-se la malul Râpei Pevețoaiei5. Această râpă
este următorul reper al zonei și se afla între biserica Sf. Gheorghe Lozonschi și noua ctitorie a
lui Iordachi Cantacuzino. Ea s-a format ca urmare a scurgerii apelor de pe coastele și
dealul Copoului care se vărsau pe traseul aproximativ al străzii Săulescu, spre panta
Bahluiului6. Marginea râpei limita mahalaua boierească din jurul Uliței Ciubotărești
(viitoarea uliță a Feredeilor) și pe cea care aparținea de biserica Sf. Gheorghe Lozonschi,
despărțindu-le de locul calicilor în zona de vale și de biserica Tălpalari cu viitoarea ei
mahala7 din deal, aflată deasupra Bahluiului.
Închegarea mahalalei a împins în exterior limita nord-vestică a orașului8. În apropierea Râpei Mari, mai spre nord, apele au mai săpat o râpă – actuala Râpă Galbenă.
Despre locul calicilor a se vedea studiul publicat de Gh. Ghibănescu, Breasla mişeilor şi locul calicilor din
Iaşi: studiu istoric şi documente, Iaşi, 1924 (extras din IN, 4/1924, p. 81-111).
2 Bogdan Atanasiu, Biserica Tălpălari din Iaşi şi ctitorii ei, în „Monumentul. Tradiţie şi viitor”, coord.
Sorin Iftimi, Aurica Ichim, Lucian Valeriu Lefter, Iaşi, 2009, p. 17-38.
3 Gh. Ghibănescu, Biserica Tălpălari cu hramul Nașterea Maicii Domnului, Iași, 1934, p. 3.
4 Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol. II, Acte Interne (1661-1690), editor Ioan Caproșu, Iași,
Editura „Dosoftei”, 2000, nr. 563, p. 501.
5 Dan Bădărău, Ioan Caproșu, Iașii vechilor zidiri, Iași, Casa Editorială Demiurg, 2007, p. 88.
6 L. Rădvan, M. A. Ciobanu, 1807, un an și trei planuri pentru Iași: al orașului, al curții și palatului domnesc,
în AIIX, 56/2019, p. 247-273. În 1819, atât podul, cât și șanțul peste care a fost ridicat sunt prezente pe planul
Bayardi, prin urmare rușii au plănuit în anii ocupaţiei din 1807-1812 să facă amenajări, cu scopul de a devia
apele ce se adunau pe Copou spre văile Bahluiului și Cacainei, după cum reiese clar din legenda unui alt
plan rusesc, ridicat în anii 1828-1832.
7 Dan Bădărău, Ioan Caproșu, op. cit., p. 88.
8 N. Iorga, Studii şi documente cu privire la Istoria Românilor, vol. V, Cărți domnești, zapise, răvașe, București,
1906, p. 93.
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Terenul dintre cele două râpe, cu diferite fluctuații9, reprezintă spațiul geografic al
mahalalei Tălpălari. Din anul 168210 datează atestarea mahalalei, într-o mărturie care ne
arată nucleul de locuire, însă credem că mahalaua era mai veche deoarece din deceniul
șapte erau amintiți meșterii tălpălari în hotărniciile locului calicilor11.
Așadar, limitele mahalalei pot fi considerate ca fiind locul calicilor și mlaștina
Bahluiului în partea de jos, Râpa Pevețoaiei spre est, Ulița Mare și cea Strâmbă spre nord
și nord-vest12.
Mahalaua s-a extins în secolul următor tot mai mult spre vest înspre actuala stradă a
Gării și spre nord-vest spre Ulița Strâmbă și a Păcurarilor13. Zona de locuire a tălpălarilor
devine un adevărat cartier meșteșugăresc prin această extindere, odată cu organizarea în
breaslă. Limitele mahalalei sunt însă fluide, la fel ca în toată morfologia urbană ieșeană, iar
ele au variat odată cu trecerea timpului. Astfel, identificăm zone sau ulițe integrate în
mahala, precum este cazul locului calicilor, menționat când separat, când parte componentă a Tălpălarilor, la fel ca și Ulița Strâmbă, sau o parte din cea Sârbească, menționate
când aparținând mahalalei Tălpălarilor, când structurilor din jur – Feredeie, Ulița Mare
etc. Pentru a detalia doar un exemplu din cele atestate documentar, putem aminti Ulița
Strâmbă, care este integrată Tălpălarilor, începând cu jumătatea secolului al XVIII-lea, „o
casă cu locul ei, pi Ulița Strâmbă, în Mahalaua Talpalari, la biserica Banului14”. La
fel întâlnim descrisă și localizarea casei Aniței, soția preotului Costin, „în mahalaua
Tălpălarilor, pe Ulița Strâmbă”15. Este o realitate valabilă și la începutul secolului al XIX-lea,
pentru porțiunea ei sudică, de la actuala intersecție a străzilor Arcu și Gavril Muzicescu.
Lămuriri asupra traseului denumirilor acestei ulițe, care se suprapunea, într-o anumită
măsură, cu traseul străzii Banu (astăzi Gavriil Muzicescu), au fost aduse în ultimii ani16.
Cel mai probabil extensia spațiului Tălpălarilor asupra Uliței Strâmbe s-a realizat pe filiera
proximității geografice, dar și a legăturilor dintre breasla calicilor, integrați și ei adesea
mahalalei Tălpălari, și Biserica Banu, care la începutul secolului al XIX-lea era denumită și
„Biserica Calicilor”, fiind patronată de această breaslă. Totodată, biserica Tălpălari avea
printre proprietăți, pe lângă cele din mahala, și unele de pe Ulița Strâmbă17.
Cât despre integrarea părții de est a Tălpălarilor în mahalaua Feredeilor, avem cazul
vecinătății de meșteri tălpălari din 1784, formată din Toader tălpălar, Irimia Tătarul
tălpălar și megieșii Ion Țaralungă tălpălar, Ion tălpălar, ginerele celui din urmă, Iosip
tălpălar, Ion Papajămna staroste de tălpălar, Vasile Lupu tălpălar, Gheorghe Brânză
IN, 4/1924, p. 83.
Documente Iași, vol. II, nr. 570, p. 506.
11 Ibidem, nr. 183, p. 162.
12 Ibidem, vol. III, Acte interne (1691-1725), 2000, nr. 321, p. 290 (La 170,7 într-un act de vânzare a unui loc
de pe Ulița Mare, este menționată ca limită biserica Tălpălari: „[...] casa este în capul Uliții celei Mari, între
Ulița Feredeilor [...] și până între piatra dintri biserica Tălpălăriei).
13 Ibidem, vol. VII, Acte interne (1771-1780), 2005, nr. 446, p. 576.
14 Ibidem, vol. VI, Acte interne (1756-1770), 2004, nr. 122, p. 108.
15 Ibidem, vol. VII, p. 167, nr. 151.
16 Sorin Iftimi, Mădălin Cornel Văleanu, Piața „Mihai Eminescu” din Iași. Repere istorice şi cercetare
arheologică, Iaşi, Palatul Culturii, 2015.
17 Documente Iași, vol. VII, p. 177, nr. 164.
9
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tălpălar 18. Această fluctuație a delimitărilor urbane a determinat și procesul invers, în care
partea estică a mahalalei Feredeilor era uneori menționată ca parte a Tălpălarilor.
Odată cu extinderea mahalalei, locuitorii și autoritățile au căutat să delimiteze nucleul
vechi, față de noile zone de extindere. Așa se explică consemnarea, într-un document din
anul 1789, a zonei „mahalaua Tălpălaria Veche”, unde avea o casă Marin bărbierul, pe care
o vinde lui Ștefan tălpălarul în prezența starostelui breslei, Gheorghe Brânză19. Cu toate
fluctuațiile și impreciziile teritoriale menționate, mahalaua nu a cunoscut o fragmentare a
teritoriului, dat fiind mai ales spațiul său destul de restrâns. Inclusiv în prima jumătate a
secolului al XIX-lea, mahalaua este amintită ca „locul tălpălarilor” sau „mahalaua breslei
tălpălarilor”20.
Printre reperele spațiale importante din zonă, notate în mărturiile vremii, care ne
ajută astăzi la stabilirea traseului, s-a aflat și cimitirul bisericii, așezat în partea de sus, pe
platou în jurul lăcașului, în apropierea Uliței Mari. Cimitirul apare în documente începând
din anul 1749, atunci când logofătul Toader Scorțescu reintră în drepturile de proprietate
asupra unui loc, prin cumpărarea acesteia de la Pavăl tălpălarul și Maria. Proprietatea se
învecina cu cimitirul bisericii Tălpălarilor21, care va fi mai frecvent menționat în deceniile
următoare22.
Săpăturile arheologice realizate au scos la iveală o parte a cimitirului din zona actuală
a casei Miclescu (corp al Universității de Medicină Iași), de pe strada Săulescu, nr. 4, fiind
identificate morminte și alte vestigii materiale23. Conform analizei preliminare a artefactelor identificate, cu precădere a monedelor, nivelul corespunzător cimitirului bisericii
Tălpălari se poate încadra cronologic între ultimele decenii ale secolului al XVI-lea și
primele decenii ale veacului următor. Începând din secolul al XVIII-lea, cimitirul a fost
restrâns, fiind supus îngrădirilor făcute de poporăni, așa cum o dovedesc mărturiile date
de mahalagii și plângerile epitropilor bisericii Tălpălari către autorități24.
Un alt reper a fost zidul din zonă. Într-un document din 1685, locul calicilor era descris
ca fiind „în capul tărgului, din sus despre zid”25. Acest zid este amintit în documentele din
secolul XVII, care fac referire la zona calicilor, la Ulița Strâmbă și/sau a Pârvulestilor, dar și la
zona mahalalei Tălpălari26. Zidul era menționat ca reper spațial și la sfârșitul secolului XVIII,
pentru o casă a lui Miron Scorțescu, pe care o vinde soacrei sale Zoița, soția răposatului
Ștefan Anastase clucer: „[...] o casă în mahalaua Tălpălari lângă râpa Pevețoaie, la capul
zidului”. Casele fuseseră anterior stăpânite de Zmaranda, sora lui, care le cumpărase de la
Vasile Carp. De la Zoița, acestea trec la un alt membru al familiei, în stăpânirea lui
Documente Iași, vol. VIII, Acte interne (1781-1790), 2006, nr. 228, p. 298.
Ibidem, nr. 497, p. 631.
20 Petru Gârboviceanu, Biserici cu averi proprii, București, 1910, p. 160, Anexa nr. 8.
21 Documente Iași, vol. V, Acte Interne (1741-1755), 2001, nr. 581, p. 359.
22 Ibidem.
23 A se vedea rezultatul cercetărilor arheologice în Dan Aparaschivei, Angela Simalcsik, Ștefan Honcu,
George Bilavschi, Lucian Munteanu, Sever Boțan, Măriuca Vornicu, Bogdan Minea, Luminița Bejenaru,
Noutăți arheologice din zona bisericii Talpalari din Iași, în „Arheologia Moldovei”, XLII (2019), p. 223-272.
24 Documente Iași, vol. X, Acte interne (1796-1800), 2007, nr. 233, p. 217.
25 IN, 4/1924, p. 87.
26 Istoria oraşului Iaşi, I, autori C. Cihodaru, V. Cristian, M. Dinu, V. Neamţu, M. Petrescu-Dîmboviţa,
Gh. Platon, D. Rusu, M. Timofte, Iaşi, Editura Junimea, 1980, p. 55-56.
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Dumitrachi Brat, cuscrul ei, un an mai târziu27. Mai putem aminti ca repere spațiale ale
mahalalei Tălpălari locuri cu denumiri precum „la Puhărni28” pe Ulița Mare, „malul
pârâului Alaciu”, „la apă Sărată” sau repere curente întâlnite peste tot în oraș, din
categoria celor colective „la budăi”29 etc.
În ceea ce privește structura și morfologia urbană, parcelarul și trama stradală ale
mahalalei, acestea au fost influențate de mai mulți factori – terenul abrupt, zona mlăștinoasă spre sud, caracteristicile socio-profesionale ale mahalagiilor etc. Astfel identificăm
două zone de locuire, vizibile mai ales în planul orașului din 1819 și probate documentar,
în care zona de la sud, de pantă și vale a Bahluiului cuprinde construcții mici, din lemn,
parcelarul nefiind bine definit, specific zonelor de mahala și periferie, iar partea superioară
a platoului din jurul bisericii, care dădea în ulița Mare, cuprindea case boierești, cu spații
largi, construcții stabile. Marea majoritate a construcțiilor sunt case, iar spre deosebire de
alte mahalale numărul dughenelor este mult redus. Se observa o posibilă zonă comercială
pe frontului estic al viitoarei străzi Gh. Săulescu 30 și în zona străzii Gândului, acolo unde
avem atestată cârciuma lui Constandin Gândul, ca loc de hotar de unde pleca locul calicilor
și cobora spre Bahlui31. Din singurul izvor statistic care amintește individual mahalaua –
Tabelul caselor pentru încartiruire din orașul Iași 1789 – aflăm menționate opt case negustorești, ale orășenilor, 57 case simple cu o încăpere, majoritatea spre pantă, și șapte
cârciumi. În totalul tabloului privind capacitatea de locuire a mahalalelor putem considera
că aceasta era printre cele mai reduse, cu cel mai mic număr de case simple, și relativ
puține negustorești. În total erau 65 de case considerate a fi reținute și înscrise de
autorități, cel mai mic număr prin comparație cu următoarele mahalale în ierarhie care
dețineau un număr dublu, 120 de case în Muntenimea de Jos, 105 în Frecău etc.32.
Alte elemente care au marcat de-a lungul timpului planul construit al mahalalei,
precum și parcelarea au fost în special incendiile, dintre care binecunoscutul foc din 1827,
început la casele spătarului Ilie Zmău din mahalaua Tălpălari, a lăsat cele mai multe urme,
arzând atunci biserica și casele din jur, peisajul fiind refăcut în următorul deceniu33.
În planurile orașului din secolul al XVIII-lea, zona evoluează de la una lipsită de
parcelare, sau morfologie definită, la una cu loturi foarte mici și țesut incipient, fapt
specific ariei dinspre Bahlui, a zonei de nord-vest, a locului calicilor, acolo unde erau
terenuri slabe și neconstruibile, spre o parcelare parțială în partea inferioară și tot mai bine
conturat pe terasă la începutul secolului al XIX-lea.
Zona redată fidel și bine organizată morfologic este cea din jurul bisericii, centrul
mahalalei, spre Ulița Mare, așa cum apare în planul din 1789, țesutul urban fiind tot
mai dispersat spre periferii. Pe planul din 1828 este marcată individual strada principală
a mahalalei – ulița Tălpălari, alături de celelalte principale ale orașului: Ulița Mare,
Documente Iași, vol. IX, nr. 146, p. 134-135.
Ibidem, vol. III, nr. 366, p. 328.
29 Petru Gârboviceanu, op. cit., p. 160, Anexa nr. 8.
30 Dan Aparaschivei et alii, op. cit., p. 223-272.
31 Documente Iași, vol. V, nr. 560, p. 340-341.
32 Ibidem, vol. VIII, nr. 470, p. 598.
33 Petru Gârboviceanu, op. cit., p. 160.
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Ulițele Târgului de Sus, de Jos și Cucului, dar și Păcurari, Sfânta Vineri, Podul Vechi,
Armenească etc.34.
Aceste informații topografice ne sunt confirmate și de puținele mărturii scrise, care ne
oferă o imagine a specificului proprietăților din zonă. Despre casa vândută de Ioniță
Gorovei la 1747 știm că avea loc „îngrădit [...], cu pivniță de lemn și cu puțin loc ce este
denafară de ogradă despre besearică”35. Pivnița, grădina, gardul, anexele din lemn pentru
animale, bucătăria, fântâna erau cele mai întâlnite elemente care însoțeau locuințele36.
Morfologia zonei era structurată și de specificul gospodăriilor, care necesitau construcții
speciale pentru practicarea meșteșugului. Din descrierea proprietății lui Ștefan Hulbuceanul,
pe care o scotea la vânzare, aflăm care era inventarul: „[...] două căzi a meșteșugului
tălpălăriei, și trei cenușeri, și una chio de pisat scoarță, și baltă în ogradă de lucrat
meșteșugul și șopron lângă baltă”37. Specificitatea zonei îi ajuta pe mahalagiii tălpălari,
însă îi împiedicau pe alți mahalagii în practicarea unor activități. În 1780, Nastasiia și
Toader bărbierul vând lui Lupu Nacu logofăt de la Visterie o casă moștenită de la părinți
deoarece „meșteșugul soțului meu au fost de trebuință de a ne afla cu ședere la uliță, iar
nu la mahala”38. Zona de pe coasta mahalalei tălpălarilor era cunoscută ca una care
conținea izvoare de apă sărată potrivite pentru tăbăcărie39.
Trama stradală cuprindea ulițe principale și altele secundare sau hudițe deschide/închise
aleatoriu de către mahalagii, pentru diferite necesități, în lipsa unor reglementări edilitare.
Acestea ne apar mai ales menționate de mahalagii ca puncte de reper și se înscriu în specificul tramei stradale ieșene premoderne: lipsită de denominație, numite simplu „ulița de la
deal de..., de la vale..., ce vine spre...”, însoțite de un punct de reper geografic al zonei.
Astfel, ulița principală era cea a Tălpălarilor, prelungire a Uliței Mari, ce străbătea
mahalaua. Ea pleca din Ulița Boierilor (Mare), trecea pe lângă biserică și cimitir și
străbătea mahalaua coborând panta râpei spre locul calicilor, intersectându-se cu alte
ulițe și hundițe care asigurau ieșirea mahalagiilor spre calea ei: „[...] o casă care este în
mahala pe Ulița Mare, în marginea țintirimului sfintei biserici ce s(ă) numește biserica
Tălpălarilor”40. În mărturia privind casa Mierlei mahalagiță a Tălpălarilor, în 174241, se
arată că locuința era la „Ulița Mare, la mahalaua Tălpălari, în capul Râpii Pevețoaie,
împotriva casii lui Alexandru fost vatav”42. La 1777, Maria Gavriloaia vindea un loc care
„esti în Tălpălării, în Ulița Mari, și dispri mezinopti să hotărăști cu Ulița Mari [...] și di la
vali să hotărăști cu hotarul calișilor”43.
Laurențiu Rădvan, Mihai Anatoli Ciobanu, Descoperiri în arhivele de la Moscova: planuri necunoscute ale
orașului Iași, în HU, tomul XXVII, 2019, p. 219.
35 Documente Iași, vol. V, nr. 542, p. 325-326.
36 Ibidem, vol. IV, nr. 251, p. 178.
37 Ibidem, vol. IX, nr. 44, p. 46.
38 Ibidem, vol. VII, nr. 446, p. 576.
39 Istoria orașului Iași, p. 100.
40 Documente Iași, vol. V, nr. 485, p. 279.
41 Ibidem, nr. 300, p. 162-163.
42 Ibidem, nr. 306, p. 168.
43 Documente Iași, vol. VII, nr. 262, p. 327.
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Trama stradală secundară cuprindea segmente precum „ulița de la vale până în
țințirimul bisericii Tălpălari”44, „ulița ci mergi spre Ulița Mare și asupra Bahluiului”45,
„drumul (ci) mergi la Păcurari” 46, „cărărușe cât merge la Apă sărată” etc.
Biserica – cu locul și cimitirul ei – reprezenta punctul central al mahalalei, de unde
iradiau concentric ulițele/zonele de evoluție. Așa cum era practica vremii, primise de-a
lungul timpului diferite danii, case și locuri, în mahala sau în oraș, pentru sporirea
veniturilor, de la megieși sau ctitori. Printre locurile din mahala reținem pe cele din
jurul bisericii, așa cum era dania oferită de Bălașa, fiica lui Ion Tacul, casă care o
moștenise de la tatăl ei drept zestre și pe care o dăruia bisericii spre pomenire la slujbe 47.
Pentru folosirea proprietății, biserica o dăduse cu bezmen, la finalul secolului XVIII, lui
Năstase Scorțescu48.
Tot atunci, în 1796, Petrachi Cazimir sulger, care stăpânea un loc în mahalaua Tălpălari,
se învoia cu cei trei epitropi ai bisericii Tălpălari – Veniamin episcop de Huși49 și cu boierii
ctitori Cantacuzini – pentru a primi o bucată de loc stăpânit de biserică și care se învecina
cu al său, pentru a le uni și a construi o casă, epitropii explicând tocmeala prin faptul
că biserica avea „loc de prisos peste trebuință”. Vecinătatea locului era asigurată de
proprietatea păhărnicesei Anița Gosăneasca, de cimitirul bisericii și locul lui Grigori
Scorțescu50. La fel era și cazul unui loc al bisericii Tălpălari cuprins în ograda lui Gheorghe
Carp, la 1799, pentru care plătea bezmen: „[...] pentru locul ce-l are cuprins în ograda
dum(isale) din țințirimul sf(intei) bisărici”51.
La fel face și Gheorghe Kogălniceanu, la începutul secolului XIX, care deținea în
mahalaua Tălpălari „un locușor de casă [...], lângă țintirim” primit de el danie de la
răposatul medelnicer Iordachi și pe care-l lăsase prin diată bisericii Tălpălari. Un alt loc
aflat tot în Tălpălari, din „vale de casăle mătușii mele Balașii Kogălniceanu”, era lăsat prin
diată bisericii Banu52. Gheorghe Kogălniceanu a fost îngropat în biserica Tălpălari, acolo
unde erau înhumați și alți membri ai familiei sale. Biserica primea danii și în secolul XIX,
și anume un loc în mahala, „unde au fost budăie pentru lucru meșteșugului” dăruit la
1823 de tălpălarul Dimitrie fiul lui Enache Festeșan53. Locul se învecina cu cel deținut în
Tălpălărie de biserica breslei calicilor, a Banului și cu „locul săracilor”54.

Ibidem, vol. IV, nr. 251, p. 178.
Ibidem, vol. V, nr. 542, p. 325-326.
46 Ibidem, vol. VII, nr. 446, p. 576.
47 Ibidem, vol. VIII, nr. 44, p. 64-65.
48 Bogdan Atanasiu, op. cit., p. 208.
49 N. Şerbănescu, Știri noi din vremea păstoriei mitropolitului Veniamin Costachi. Biserica din mahalaua
Talpalarilor metoh al episcopiei Hușilor, în RIR, 1944, I, p. 107-108.
50 Documente Iași, vol. X, nr. 34, p. 39-40.
51 Ibidem, nr. 233, p. 217.
52 Gh. Ghibănescu, Surete și izvoade, vol. XXV, 1933, p. 128-130.
53 Petru Gârboviceanu, op. cit., p. 160, Anexa nr. 8.
54 Ibidem.
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Oamenii – microistorii. Ierarhia socio-profesională, agregare socială și vecinătăți
urbane
Comunitatea mahalalei s-a coagulat inițial urmând un principiu des întâlnit în diferite
zone urbane, și anume criteriul profesional. Astfel, mahalaua ia naștere odată cu atestarea
în zonă a meșterilor tălpălari, cu locuințele și atelierele lor, care se ocupau cu dubitul
pieilor și confecționarea tălpilor încălțămintei. Dubalarii și tălpălarii, care prelucrau piei de
vite în mlaștinile Bahluiului erau ajutați de fântânile de tăbăcărie cu apă sărată dinspre
Bahlui, dar și de spațiul potrivit așezării inventarului necesar practicării meșteșugului. Erau
uniți în breaslă cu meșterii ciubotari, de care s-au despărțit abia în secolul al XVIII-lea55.
Printre primii locuitori ai mahalalei se afla Ioan tălpălarul, viețuitor la 1667 în zonă,
principalul martor la stabilirea locului calicilor, „om bătrân de peste 70 de ani”, care își
amintea de hotarele locului de la începutul secolului al XVII-lea. Tot în acel act, ca martor
este amintit și un Necula tălpălar, lucru care ne arată închegarea comunității de meșteșugari la jumătatea secolului al XVII-lea56. Două decenii mai târziu, la 1682, Anton, fiul lui
Toader Bosii, se muta în mahala, cumpărând o casă în vecinătatea locuinței lui Istrate
staroste de mișei și a Norocioaiei, în prezența starostelui de tălpălari, Grigoraș57.
Breasla lor a dat și numele bisericii, Biserica Talpalari/Tălpălari, începând cu anul
1742, de când datează un document care îl atesta pe preotul Antonie ca paroh, iar starostele
breslei tălpălarilor în acea perioadă era Ioan Papajemnă58. Biserica apare tot mai des în
documente cu numele mahalalei, devenind biserica de breaslă59. Breasla s-a îngrijit printre
altele de nevoile lăcașului, mai ales prin locurile dăruite60. Grija autorităților față de breaslă
se resimte atât prin scutirile și daniile oferite bisericii, cât și asociației profesionale, în special
în secolul XVIII. Tălpălarii sunt ajutați în practicarea meșteșugului, prin reafirmarea unor
drepturi de proprietate sau oferirea de danii. Așa se explică intervenția din 1784 a lui
Alexandru Mavrocordat, care întărește breslei tălpălarilor stăpânirea asupra locului acesteia
din mahalaua Feredeilor61, despresurându-l de încălcările făcute de megieși, iar mai apoi le
oferă și un alt loc, în Păcurari, „din gios de Cișmea”, pentru practicarea meșteșugului62.
Numeric, tălpălarii au sporit mai ales în secolele XVIII-XIX, când au început să se
așeze și în alte mahalale (Muntenime, Feredeie63). Încă din prima jumătate a secolului
al XVIII-lea identificăm vecinătăți și solidarități profesionale ale tălpălarilor împletite cu
cele familiale pentru practicarea meșteșugului și nu numai. Un exemplu s-a păstrat din
1741, atunci când Vasile tălpălar, fiul lui Lupul, dăruiește vărului sau Gheorghe tălpălar,
fiul lui Hrițan, și soției acestuia un loc de casă din sus de biserică, lângă „Ioniță Mânzul
tălpălar [...] până lângă gardul medelnicerului Constantin”, dania fiind întărită de megieșii
Istoria orașului Iași, p. 120.
IN, 4/1924, p. 87.
57 Documente Iași, vol. II, nr. 570, p. 506.
58 Ibidem, vol. V, nr. 358, p. 189.
59 Gh. Ghibănescu, Biserica Talpalari, p. 8-9.
60 Ibidem.
61 Documente Iași, vol. VIII, nr. 218, p. 290.
62 Ibidem, nr. 220, p. 291.
63 Ibidem, vol. III, nr. 467, p. 414.
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Sandu tălpălar, Toader Ichim starostele și alți mahalagii din zonă64. În 1773, starostele
breslei era Ioan, megieș cu familia lui Gavril tălpălar65. Acest Ioan staroste cumpăra în 1777
un loc „în Tălpălării”66, avându-l ca martor pe Trif tălpălariul, un mahalagiu ce locuia în
casele sale aflate în la intersecţia uliţelor Arcu și Banu. Așezarea în mahalaua tălpălarilor îl
îndemna pe Ștefan mahalagiu din deceniul nouă al secolului XVIII, lipsit de mijloace
financiare pentru a se chivernisi la meșteșugul tălpălarilor, să pună gaj, pentru un
împrumut, casa din mahala care era „aici în Ieșu, în mahalaua Feredeilor, în șesul
Bahluiului, de sus de casa lui Rugină”67. Pentru că nu poate achita datoria luată de la
Iordachi Lozonschi, hatmania poruncește scoaterea casei „din Tălpălari” la mezat, în 180268,
pentru plata datoriei.
Un reper social al mahalalei îl reprezintă și starostele de tălpălari Ioan Papăjemnă,
care în 1797 vindea paharnicului Toma Cozma69 o casă la Ulița Mare, învecinată cu cea a
lui Gheorghe ciubotar, pe din deal, cu locul calicilor despre Bahlui și cu drumul, iar în partea
din vale cu cea a evreului Iosif şi dinspre apus cu drumul ce se numește Ulița Mare70. Casa
era în Tălpălărie, pe ulița principală, în zona cinematografului Victoria de astăzi. În 1804,
casele erau răscumpărate de familie prin Gheorghi fiul lui Ion starostele 71. În anii următori,
Gheorghe îi dădea fratelui său, Gavril, una din cele două case. La un an după moartea lui
Gheorghe, fără urmaşi, Gavril o cheamă la judecată pe cumnata sa, Catrina, revendicând casa
părintească rămasă ei moştenire de pe urma bărbatului. Gavril arată că acele case fuseseră
răscumpărate de Gheorghe fără a se folosi de banii din zestrea Catrinei, reproșându-i mai
ales faptul că făcuse un copil în văduvie, fără a păstra doliul, iar de pomenirile mortului se
ocupase el, și nu văduva. La judecată, casele le primește Gavril dascălul, Catrina urmând a se
bucura doar de cele înapoiate drept zestre72. Aceste proprietăți vor intra în stăpânirea lui
Alexandru Negruzzi73.
Deși criteriul profesional s-a impus în specificul mahalalei, aceasta nu a fost unitară
sub aspect socio-profesional. Alături de tălpălari întâlnim funcționari ai curții și administrației urbane, meșteșugari precum ciubotari, croitori, spițeri etc. O tranzacție realizată în
1721 oglindește această diversitate. Ivan, fost mare căpitan, vindea lui Irimia tipograful o
casă și două locuri în Tălpălărie, aflate lângă proprietatea preotului Toader și cea a vornicului Cujbă, iar locurile de casă fuseseră cumpărate de Ivan de la Neculai Orbul ungurul și
de la o săponărița74. Acestora li se adăuga o vecinătate a pitărițelor, atestată la 1726, atunci
când Safta femeia lui Ioniț poroșnicul adeverește faptul că soțul ei vânduse o casă în
Ibidem, vol. V, nr. 38, p. 29.
Ibidem, vol. VII, p. 59, 67.
66 Ibidem, nr. 262, p. 327.
67 Ibidem, vol. IX, nr. 160, p. 149.
68 IN, 5/1925, p. 328.
69 „Toma Cozma, fost mare paharnic, îi cumpăra case la 1797 sept. 5, în mahalaua Talpalari dinspre
calici" (IN, 1924, p. 123).
70 Documente Iași, vol. X, nr. 85, p. 89-90.
71 Ibidem, nr. 111, p. 111-112.
72 IN, 4/1924, p. 91.
73 S. Iftimi, Cercetări cu privire la bisericile ieșene, Iași, Editura Trinitas, 2008, p. 150.
74 Documente Iași, vol. III, nr. 603, p. 529-530.
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mahalaua Tălpălari, Nastasiei Jderoaia. Casa era situată între cea a Măricuții pitărița și
cea a Antoniei pitărița și fusese cumpărată de ei de la Nazariia pitărița ce era domnească
de jitniță75.
Zona era locuită și de slujitorii curții domnești, dată fiind așezarea ei la capătul Uliței
Mari, așa cum arată o tranzacție încheiată în 1735, atunci când Neculai Pârvul fost medelnicer avea niște case cumpărate de la Toma spițerul în mahala Tălpălari și le vindea lui
Andrieș porușnic; acesta din urmă se așeza astfel într-o vecinătate care-i mai cuprindea
pe un Lupu Poruschii armaș76. Alți slujitori care întregesc în prima jumătate a secolului
al XVIII-lea grupul mahalagiilor din Tălpălari erau căpitanii. Ante 1740, printre mahalagii
se număra Lupu mare căpitan de Iași, fratele lui Chiriac Poroschii fost mare căpitan de
Ropce, și Vasilie fost căpitan de Răzîna, căsătorit cu o Catrina nepoata Sandului Goe77, iar
în 1740 Ioniță Gorovei, fost mare căpitan de Dorohoi, devine proprietar în Talpalari78. Lui
Gorovei megieș îi fusese câțiva ani Ioniță Mândzul de la hatmanie, care vânduse, cinci ani
mai târziu, proprietatea lui Ioniță, nepotul lui, și fiul lui Săndulescu tălpălar, care se muta
astfel în vecinătate cu tălpălarii Darie și Sandu, tatăl său, cel mai probabil, pentru a practica
împreună meșteșugul79. Ioan Gorovei, fost mare șetrar în 1747, înstrăina și el proprietatea
prin vânzare către Toader Scorțescu de la vistierie, ginerele său, așa cum procedase și
socrul său Ursul de la visterie, care-și vându-se proprietatea din Tălpălari lui Neculae
Cogălniceanu80. Alături de casa luată de la socrul său, Toader mai cumpăra și proprietatea
care se învecina, de la Pavăl tălpălar și soția Maria, fiul lui Ioniță Mândzul și răscumpărată
de la Ioniță, vărul său81. Un Neculai căpitan și Alexandru vătav erau alți locuitori ai zonei
spre mijlocul secolului XVIII82. În anul 1787, un alt membru al familiei, Miron Scorțescu
diac de visterie, cumpăra două locuri de casă în mahalaua Talpalari, situat între locul
păhărnicesei Aniții Gosăneasa și locul lui, pe care îl avea cu „schimbătura de la casa
medelnicerului Ștefan Feștilă”83, iar în vecinătatea sa avea o casă și Ștefan Purice de la
visterie, pe care, după moartea lui, fiica, Maria, o vindea lui Mihai Gane84.
O altă vecinătate a dregătorilor și slujitorilor domnești o întâlnim descrisă și în anul
1777. Antohi feredeușul din Iași vindea o casă lui Robea Idriceanul negustor blănar din
Trei Sfetitele, unchiul său, pe care o avea moștenire din partea „răposatei soții Smaranda
ce i-au zis Împărăteasa”, care se învecina cu medelnicerul Ștefan Feștilă, cu Lupu Nacul
logofăt de visterie si cu Grigoraș Ghemul85, fiind apoi cumpărată de Lupu Nacul pentru
lărgirea locului său86, casă aflată la răspântia locului calicilor cu drumul Păcurarilor 87. Pe
Ibidem, vol. IV, nr. 9, p. 6.
Ibidem, nr. 251, p. 178.
77 Ibidem, nr. 419, p. 310.
78 Ibidem, nr. 416, p. 309.
79 Ibidem, vol. V, nr. 485, p. 279.
80 Ibidem, nr. 542, p. 325-326.
81 Ibidem, nr. 581, p. 359.
82 Ibidem, nr. 306, p. 168.
83 Ibidem, vol. VIII, nr. 424, p. 539.
84 Ibidem, vol. IX, nr. 200, p. 180.
85 Ibidem, vol. VII, nr. 249, p. 314-315.
86 Ibidem, nr. 461, p. 612-613.
87 Ibidem, Anexa 12.
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acest Anton, ginerele „Mariei Împărăteasa din Talpalari”, și a doua sa soție îi regăsim în
1780 într-un zapis pe care-l dau Nastasiei, fiica lui Ion mortasip, megieșă a lor, mărturisind, așa cum aflase el de la soacra sa „cum că n-a fost hundiță pintre casa soacra-mea și
pintre casa lui Ion mortasip și a Sandii soțul său, mama Nastasiei”. Diversitatea socială a
vecinătății s-a păstrat și la următoarele generații88.
Preoții slujitori la biserica mahalalei, în număr de doi, sunt și ei implicați în viața
comunității, prin rolul de păstori duhovnicești ai „poporului tălpălarilor”, de martori sau
scriitori ai actelor de tocmeală între părți etc. În secolul XVII îl regăsim pe preotul Vasile89,
iar în secolul al XVIII-lea, pe un Ion, în 171090, Toader și preotul Gheorghe cu dascălul
Pavel91. Dumitrașco, viețuitor al mahalalei în primele decenii ale secolului și preot de
mahala, avea trei copii care moștenesc casele părintești: Vasile, Catrina (căsătorită cu
preotul Grigore de la Vovidenii) și Irina92. În deceniul cinci al secolului, cei doi preoți ai
bisericii și locuitori ai mahalalei erau Anton93 și Ioan zugrav94, pe care-i regăsim ca martori
și la hotărnicia locului calicilor din 1748. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea îl aflăm
atestat pe Grigorie paroh la Tălpălari și mahalagiu, cu o casă lângă cimitirul acestei biserici
cumpărată în deceniul șapte95, stăpânind și o altă proprietate în mahalaua Muntenimii de
Mijloc96. Lista continua cu preoții Toader97, Ioan98, care locuiau pe Ulița Strâmbă, respectiv
Sârbească, iar la începutul secolului următor, în anul 1824, apare preotul Vasile 99. Acesta
din urmă este amintit și în catagrafia bisericilor și mănăstirilor ieșene din 1828, la biserica
Tălpălari, ca locuitor al mahalalei într-o casă a sa compusă din patru odăi. Al doilea preot era
tot un Vasile, care locuia și el în mahala, chiar în ograda bisericii, în două încăperi. Diacon era
Alexandru, vechil care locuia tot în mahala, la fel ca și ierodiaconul Ioan mahalagiu, posesor
al unei case din lemn, cu două odăi, la fel cum deținea și Petre ponomariu100.
Diversitatea profesională a fost dublată de aceea socială a locuitorilor mahalalei, unde
întâlnim de la boieri, mari și mici, la slujbași, meșteșugari, până la oameni aparținând
categoriei săracilor/calicilor. Dintre familiile boierești care locuiau în mahala putem aminti
nume precum Cantacuzino101, Beldiman, Miclescu, Donici102 Scorțescu103, Hermeziu,
Ibidem, vol. VIII, nr. 109, p. 141.
Ibidem, vol. II, nr. 563, p. 501.
90 Ibidem, vol. III, nr. 390, p. 346.
91 Ibidem, vol. III, nr. 467, p. 414.
92 Ibidem, vol. IV, nr. 416, p. 309.
93 Ibidem, vol. V, nr. 358, p. 189.
94 Ibidem, nr. 441, p. 247.
95 Ibidem, vol. VI, nr. 552, p. 481.
96 Ibidem, nr. 264, p. 227.
97 Ibidem, vol. VII, nr. 68, p. 61; vol. IX, nr. 73, p. 70.
98 Ibidem, nr. 200, p. 222.
99 Documente statistice privitoare la orașul Iași, editori Ioan Caproșu, Mihai Răzvan Ungureanu, vol. II,
Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 1997, p. 40.
100 Ibidem, p. 530-531.
101 Documente Iași, vol. X, nr. 285, p. 258.
102 Ibidem, vol. VI, nr. 638, p. 562. Locul lui Gavril Miclescu, moștenit de la C-tin Miclescu și vândut de
Gavril. Proprietatea se învecina cu casele logofătului.
103 Ibidem, nr. 264, p. 227.
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Burghelea, Botezatu, Gane, Gosan, Gându104, nume care se regăsesc printre ctitorii și
miluitorii bisericii105, avându-și chiar și locul de îngropare în cimitirul și criptele bisericii
Tălpălari, în calitate de epitropi106; așa cum a fost cazul familiilor Beldiman, Gosan, Carp
sau Cogălniceanu107, dar și altele.
Anița Gosăneasa păhărniceasa, fiica lui Toader Nacu, logofăt de visterie, după 28 de
ani de văduvie, timp în care crescuse și căsătorise fiicele și își înmormântase un fiu, Ștefan,
a murit la vârsta de 67 de ani, în anul 1803, fiind înmormântată la Tălpălari, prin grija
fiului ei, Tănasă Gosan108. Acesta devenise epitrop și ctitor la Tălpălari, fapt care îl determina
să ceara prin diată să fie înmormântat în pridvorul bisericii căreia îi dăruise toată averea109.
O proprietate întinsă își realizase prin achiziționarea mai multor bunuri imobile învecinate
Constantin Gândul în mahala. În 1744, Bălașe, fiica lui Beldiman vistiernic, vinde
medelnicerului casele ei din Tălpălari110, la care adaugă și altele învecinate cumpărate în
același an de la Ioniță Gândul și Catrina, ca „rudă și răzeș” ce le era medelnicerul111. Un
spătar, Latif, se mutase și el într-o proprietate la vale de biserica Tălpălari, casă cumpărată
în 1823 de la doctorul Viola112.
Din punct de vedere demografic putem reconstitui datele doar din mărturiile documentare sau prin raportarea la alte zone, deoarece în documentele statistice ale populației
orașului Iași mahalaua Tălpălari nu se regăsește menționată separat, locuitorii fiind înregistrați, începând din catastiful Iașilor din 1755 în funcție de așezarea în spațiul mahalalei,
fie pe lista locuitorilor Feredeielor, fie pe cea a Uliței Mari113, la fel ca și în următoarele
documente statistice.
Agregarea comunității a fost asigurată de specificul profesional, de către biserica
Tălpălari ca reper spiritual, dar și de necesitățile sociale și edilitare ale zonei, care i-au
făcut pe locuitori să se asocieze și să devină solidari pentru interesele comune. Din punct
de vedere social, acest lucru este dovedit de o acțiune comună a locuitorilor, din 1796,
când locuitorii Tălpălarilor alături de cei din Feredeie se plâng la domnie împotriva
mănăstirii Sf. Ioan Zlataust, „care au luat pe nedrept adet pe locurile mahalalelor”.
Biserica Sf. Ioan pretindea să i se achite chirie în baza prevederilor unui act pe care îl
primise în anul 1761, potrivit căruia i s-ar fi dăruit mănăstirii „o bucată de loc din drept
locul domnesc, din hotarul târgului Iașii, ce-au rămas nedată de alți luminați domni, care
bucată de loc, arătându-să, este din gios, pe supt Curte domnească, unde au fost și
heleșteul domnesc, în sus până unde să împreună cu alte hotară”. Actul din 1761 a fost
urmat de două confirmări, prin care egumenul „cunoaște că ar pute merge în sus, pe șesul
Bahluiului, până unde să va întâlni cu moșia Copoului, și că cuprinde aceste două
Ibidem, nr. 264, p. 227; vol. V, , nr. 542, p. 325-32.
A se vedea C. Bobulescu, Banul Tănasă Gosan, 1769-1831, Bucureşti, 1928.
106 Dan Dumitru Iacob, Pieţele din Iaşi în secolele XVIII-XIX, în HU, XXI, 2013, p. 163-211.
107 Gh. Ghibanescu, op. cit., p. 40-60.
108 C. Bobulescu, op. cit., p. 3, 36.
109 Ibidem.
110 Documente Iași, vol. V, nr. 421, p. 232-233.
111 Ibidem, nr. 450, p. 254.
112 Th. Codrescu, Uricariul, vol. VI, Iași, 1875, p. 330.
113 IN, 1/1921, p. 21.
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mahalale”. Mănăstirea Sfântul Ioan Zlataust procedase în același fel și în cazul locuitorilor
din mahalaua Broșteni114. După judecata pricinei, biserica este nevoită să renunțe la pretențiile de a i se plăti chirie de către locuitorii din cele două mahalale, arătându-se faptul că,
de fapt, se încălcase tocmai prevederea hrisovului invocat, unde se menționa că nu putea
trece peste alte hotare în stabilirea locului mănăstirii, iar mahalalele aparțineau altui hotar.
Din punct de vedere edilitar putem aminti de solidaritatea mahalagiilor, în special a
boierilor, care își uniseră eforturile pentru a soluționa problema aducțiunii apei potabile,
într-o zonă în care izvoarele aveau apă bună pentru prelucrarea pieilor, nu și pentru
consum. Astfel, în 1823, s-au întovărășit cu scopul aducerii primei măsuri de apă din cea
a târgului în mahala, nevoie pe care o încunoștiințează domnului Ioan Sandu Sturdza.
Acesta arată că prin jalba „ce ni-au dat [...], boierii pitrecători în mahalaoa ci să numește
Tălpălari de aice din domniasca noastră capitală, cu arătare pentru nevoi ce pătimesc toți
locuitorii din aceasta mahala din pricina neîndămânării de apă bună, siliți fiind a o aduce
din locuri depărtate”. Mahalaua primea prin hrisov domnesc patru măsuri de apă, care
urmau a fi împărțite dintr-o cișmea pe ulițele mahalalei; lucrarea era suportată de locuitori,
iar cișmeaua urma să fie amplasată pe locul mahalagiului Costin Carp, fiul lui Vasile Carp,
la uliță115. Apa avea să vină de la cișmeaua lui Petrachi Cazimir, de pe Ulița Mare, iar de
acolo mahalagii și boierii, prin efort colectiv, suportau costurile pentru a o aduce la noua
cișmea. Traseul apei până la cișmeaua din Tălpălari avea să treacă prin proprietățile mahalagiilor, cu învoirea domniei116.
Opera de prefacere a mahalalei se resimte mai ales după deceniul trei al secolului
al XIX-lea, când zona cunoaște amenajări edilitare și urbanistice mai atent coordonate de
către administrație. Ulița Tălpălarilor a fost atunci modernizată, iar construcțiile din fața
bisericii au fost demolate pentru a lăsa loc unei piațete, lângă casele boierului Petrache
Cazimir, unde a fost instalată Academia117, numită și Piața Academiei. Tot atunci, în
mahalaua Tălpălari, la fel ca și în cele de la Toma Cozma, Banu sau Rufeni, s-a înființat și o
școală, în anul 1839118.
*
Popasul propus în interiorul lumii urbane de ieri, în Iașii secolelor premodernității și
începutului epocii moderne, a avut drept scop scoaterea la iveală a unor locuri și reamintirea unor microistorii din vechiul oraș. Organizată mai degrabă sub forma unei comunități, decât a unei unități administrative și legată inițial de criteriul profesional, mahalaua
Tălpălarilor a marcat urbanitatea ieșeană timp de două secole, înscriindu-se într-o axă
geografică și simbolică a mahalalelor din spatele Uliței Mari. Mahalaua a reprezentat
spațiul și contextul diferitelor forme de evoluție teritorială, dar și pretextul unei vieți
sociale care se încadrează specificului urban românesc, cu toate elementele sale. În mahalaua
tălpălarilor, odată cu închegarea ei spațială și socială locuitorii erau cu toții vecini mai
„de aproape” sau „din depărtare” megieși buni, formând un adevărat „depozitar” pentru
Documente Iași, vol. X, nr. 51, 52, p. 52-56.
Bogdan Atanasiu, op. cit., p. 207.
116 IN, 9/1931, p. 189-190.
117 A. Boldur, Anuarul Liceului National din Iași, 1942-1945, p. 39, 41.
118 IN, 1926-1927, VI, p. 220 și urm.
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memoria colectivă, care ne permite astăzi reconstituirea unei frânturi din istoria Iașului.
Traseul parcurs de Mahalaua Tălpălarilor, încă de la formarea sa și până la începutul
secolului al XIX-lea, ne arată nu doar o evoluție spațială, ci și una simbolică în geografia
urbană a orașului Iași.

The Tălpălari Suburb – Places, People, and Urban Vicinities
(Abstract)
Keywords: Iaşi, suburb, urban habitation, urban vicinities, urban economy.
I propose in this paper to make a stop for assessing a place within the urban world of the past,
namely of Iași during the centuries of premodernity and early modern years. The purpose hereof
was to highlight places and to bring back to light certain micro-histories of the old city. Organised
more like a community than like an administrative unit and related initially to the professional
criterion, the Tălpălari suburb marked the urbanity of Iași for two centuries, because it was part of
a geographical and symbolical axis of the suburbs located behind the Great Street.
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Capătul „Uliței Mari” din Iași.
Locurile hanurilor „Trei Ierarhi”
și „St. Petersburg” (XVII-XIX)
Sorin Iftimi*

Evoluția topografică a orașului Iași poate fi studiată atât prin contribuții care vizează
ansamblul urban, cât și prin studii punctuale, care să limpezească trecutul unor zone mai
restrânse. Din această perspectivă, articolul de față își propune să abordeze, pe baze documentare și cartografice, situația zonei dintre Mănăstirea Trei Ierarhi și Curtea Domnească.
Mănăstirea amintită stăpânea terenuri compacte și dincolo de incinta sa de ziduri, atât pe
latura de sud (spre Palat), cât și spre latura de vest, până în albia veche a Bahluiului, care
era mai aproape de terasă decât astăzi. Cercetând în detaliu respectivul perimetru, ne-am
întrebat dacă, în secolul al XVII-lea, incinta mănăstirii cuprindea și locul viitorului „Han
Turcesc” (astăzi locul Școlii nr. I „Gheorghe Asachi”), sau aceasta reprezintă o extindere
ulterioară, „extra muros”, a ansamblului mănăstiresc1. Casa Ghica, din fața porții Curții
domnești are, la rândul său, o istorie deosebit de interesantă atât pentru evoluția urbanistică a zonei, cât și pentru istoria noastră modernă, fiind scena pe care a debutat
Revoluția de la 1848 din capitala Moldovei.
Casele din capul Uliței Mari (secolele XVII-XVIII)
Acolo unde astăzi este doar un triunghi de gazon, la intersecția străzilor Ștefan cel Mare
și Palat, s-a aflat Hotelul Sankt Petersburg, locul în care a izbucnit mișcarea revoluționară.
Departe de a fi fost doar o clădire negustorească, respectivul imobil fusese locuința unei
mari familii boierești, aceea a Ghiculeștilor2. Istoria acestui loc poate fi urmărită, prin
vechile documente ale orașului Iași, cel puțin până în veacul a XVII-lea. Pentru început,
primii proprietari cunoscuți sunt personaje mai modeste. Ulterior vor fi întâlnite fețe tot
mai însemnate pentru istoria Iașilor și a Moldovei. La jumătatea secolului al XVII-lea,
Complexul Naţional Muzeal Moldova Iaşi.
Pentru o viziune de ansamblu a evoluției Uliței Mari, o primă încercare la: Maria Magdalena
Székely, Ştefan S. Gorovei, Contribuţii la istoria Trei-Ierarhilor, în AIIX, XXX, 1993, p. 437.
2 Sorin Iftimi, Casele Revoluției de la 1848 din Iaşi. Hotelul St. Petersburg. Casa Sturdza. Casa Mavrocordat, în
„Monumentul”, XVII, 2015, p. 113-147.
*
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Gheorghe Ghica (1658-1659) a dăruit o bucată din locul domnesc al târgului Iași lui Simion
diaconul de la biserica Curții domnești, să-și facă o casă. Acesta este primul proprietar
cunoscut, în această zonă.
După moartea diaconului, care a intervenit destul de curând, urmașii au vândut locul
lui Abăza cămărașul. Este vorba despre Andrei Abăza cunoscut din documente și ca
vornic al doamnei, tatăl lui Ilie Abăza, care va ocupa ulterior aceeași dregătorie 3. El s-a
căsătorit cu Safta, fiica paharnicului Dociu. Urmărind cariera lui Andrei Abaza, putem
preciza mai bine momentul în care acesta a cumpărat casele de lângă Curtea domnească.
Acesta a fost mare cămăraș în domnia lui Ștefăniță Lupu, deci în anii 1659-1661. Anterior,
Andrei Abaza locuia într-o casă bună pe Ulița Ciubotărească, în spatele Mitropoliei de
astăzi. El a vândut imobilul respectiv în decembrie 1664, postelnicului Stamatie Hiotul4.
Cu acest prilej, Abăza era numit ca „biv cămăraș”.
Deși Dimitrie Cantemir atribuia o origine moldovenească Abăzeștilor, această familie,
cu nume exotic, făcea parte dintre „conaționalii” celei de-a doua soții a lui Vasile Lupu vodă,
Ecaterina Cercheza, fiind veniți în Moldova odată cu aceasta, pe la 1640. Numele „Abăza”
amintește de o subgrupă a populațiilor cercheze, Abkhazii, care vorbeau un grai aparte5.
Andrei Abăza a vândut la rândul său locul lui unui omolog al său, Lăscărache
cămărașul, un favorit al lui Eustratie Dabija vodă6. Domnul a întărit cumpărătura: i-a dat și
„locul casei, cât se va putea îngrădi din locul domnesc, ograda de prinprejurul casei”. Ba
chiar i-a mai și donat un teren învecinat, mărindu-i stăpânirea. La 14 iulie 1662, Eustratie
Dabija voievod a dăruit lui Lascarache mare cămăraș „un loc de casă în târgul Iași, lângă
temniță, în dosul temniții, care au fost loc domnesc”7.
Lascarache, devenit vistiernic al doilea, era un personaj mai însemnat decât lasă să se
vadă documentele privitoare la această proprietate. El era membru al familiei Ruset, fiind
fiul lui Constantin Cuparul, strămoșul Roseteștilor din Moldova8. Mama sa era Axania,
fiica lui Scarlat Beglitzi (tatăl lui Alexandru Mavrocordat Exaporitul), personaj cu mare
influență la Poarta Otomană. Lascarache Ruset a fost căsătorit cu o fiică a lui Iacomi fost
mare vistier. Își începe dregătoriile cu aceea de mare cămănar, în anul 1669. A fost capuchehaie a Moldovei la Istanbul și mare logofăt al Patriarhiei de Constantinopol (1670-1676);
capuchehaie a domnului muntean Grigore Gh. Ghica (1672-1674); mare spătar al lui
Gheorghe Duca vodă în domnia din Țara Românească, căruia i-a adus caftanul de
reînnoire a domniei; mare postelnic în Divanul lui Gheorghe Duca (1674); capuchehaie a
lui Șerban Cantacuzino (1679-1685); capuchehaie a lui Constantin Cantemir (1689-1693).
Cronicarul N. Costin îl caracteriza ca fiind „mândru și trufaș”. A luat parte la luptele
Idem, Doamnele și domnițele în istoria românilor. Curtea Doamnei în Moldova și Țara Românească, Brăila,
Muzeul Brăilei „Carol I”, Editura Istros, 2015, p. 170-174. Este întocmită o fișă a carierei lui Andrei Abăza;
pentru cariera fiului său, Ilie Abaza, vezi p. 174-179.
4 Documente Iași, II, nr. 71, p. 71- 72.
5 Ștefan Sorin Gorovei, Vechi însemnări genealogice despre familia Abaza, în ArhGen, 1994, 1-2, p. 167-168.
6 Documente Iași, II, nr. 121, p. 111-112.
7 Ibidem, nr. 30, p. 27.
8 Generalul R. Rosetti, Familia Rosetti, I, Coborâtorii moldoveni al lui Lascaris, Rousaitos, Bucureşti, 1938,
p. 34-35.
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dintre Rusetești (Cupărești) și Constantin Brâncoveanu, care a obținut, prin dare de bani,
exilarea sa.
Din motive necunoscute, Lascarache Ruset nu a păstrat acest loc de casă, mărit cu
dania lui Dabija vodă, ci l-a vândut după doar trei ani, la început de carieră, când încă nu
devenise persoană însemnată. Astfel, la 21 februarie 1665, Lascarache vindea aceste locuri,
de după temniță, lui Sculi aga, pentru suma de 100 lei9. Dar pe Sculi nu l-au acceptat
megieşii locului.
Locul de casă a fost cumpărat de Andronic Cerchez postelnic, care a fost acceptat de
oamenii cu care se învecina. Noul proprietar a întors lui Sculi banii cheltuiți, suma de
100 lei10. Andronic Cerchez era soțul Anei și socrul lui Mihul negustor. Acesta a reușit să
își extindă, la rândul său proprietatea, primind o danie domnească11. Gheorghe Duca vodă
dăruia, la 13 mai 1666, pentru dreaptă și credincioasă slujbă, lui Andronic Cerchez, un loc
de casă „din târgul Iași, după temniță, unde au fost varnițele”, care loc este drept domnesc.
Vornicii de gloată au ales și au stâlpit locul dinspre alți vecini: „[...] loc de casă cât ține casa
și ograda, din gardul casei ce este de cumpărătură de la Sculi aga și până la varniță, și în
lung până în heleșteul Bahluiului”12. Un document din 5 noiembrie 1667, emis de Iliaș
Alexandru vodă, confirma următoarele stăpâniri ale postelnicului Andronic Cerchez13:
1) Locul cumpărat de la Lascarache Ruset, cu act de la Dabija vodă; 2) Locul domnesc
primit de la Gheorghe Duca vodă, ales și stâlpit de vornicii de poartă; se arată hotarnica.
Familia Cerchez din Moldova s-a aflat în atenția istoricilor14. Un arbore genealogic al
familiei Cerchez, ca o contribuție mai recentă, se află în Enciclopedia familiilor boierești15.
Despre Andronic s-a scris că ar fi fost fratele Ecaterinei Cercheza, doamna lui Vasile Lupu,
dar s-au exprimat și rezerve cu privire la această înrudire, atât de directă.
În privinţa carierei şi familiei, Andronic Cerchez fost mare comis, ulterior agă, este
considerat fondatorul unei ramuri a familiei Cerchez16. El a fost capuchehaie la Poartă între
anii 1672 și 1673. Apoi este amintit în dregătorii ca mare spătar (1690) și mare vornic al
Țării de Sus (1692). Era căsătorit cu Axana, fiica lui Iurie Căpotici.
Axana, soția răposatului Andronic Cerchez fost mare vornic, și fiul său Miron fost
spătar al treilea au vândut casa din târgul Iași, în capul Uliței Mari, din jos de Trei Sfetitele,
lângă casa comisului Ștefan Cerchez. Casa a fost vândută lui Dimitrie mare vistiernic, cu
prețul de 150 de lei17. Locul de casă învecinat, dinspre Curtea domnească, se afla în posesia
Documente Iaşi, II, nr. 73, p. 72.
Ibidem, II, nr. 88, p. 84; nr. 121, p. 111-112.
11 Ibidem, II, nr. 127, p. 180.
12 Ibidem, II, nr. 127, p. 116.
13 Ibidem, II, nr. 180, p. 159.
14 Gh. Ghibănescu, Surete și izvoade (Șendriceni-Dorohoi), vol. XIV, Huși, 1923, „Neamul Cerchezesc”,
p. LXV-LXXX; I. Andreescu, C. A. Stoide, Știri despre petrecerea în Moldova a doamnei Ecaterina Cercheza, în
„Arhiva”, Iași, 1937, 1-2. p. 33-39.
15 Familiile boierești din Moldova și Țara Românească. Enciclopedie istorică, genealogică și biografică, vol. V
(Ceaur-Cuza), coord. Mihai Dim. Sturdza, Bucureşti, Editura Corint, 2018, p. 53.
16 Ibidem, p. 63-64, 66.
17 Documente Iaşi, III, nr. 90, p. 71.
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lui Ștefan Cerchez, ce aparținea unei alte ramuri a familiei. Marele comis Ștefan Cerchez a
fost un apropiat al lui Constantin Cantemir vodă și apoi al lui Dimitrie Cantemir 18.
Cumpărătorul caselor de la văduva lui Andronic Cerchez şi de la fiul aceleia era
Dimitrie Mavrodin, un boier de origine greacă, ce este cunoscut ca vistiernic și paharnic.
La 6 mai 1706, Antioh Cantemir vodă întărea lui Dimitrie (Mavrodin) fost mare paharnic
stăpânirea asupra casei cumpărate de la Axana, jupâneasa răposatului Andronic Cerchez
fost mare vornic. Se menţionează în act că locul casei era „din capul Uliței Mari, din jos de
Trei Ierarhi”, lângă casa comisului Ștefan Cerchez. Acestei case cu locul ei i se alătura și un
alt loc de casă și ogradă, ce a fost al lui Andronic Cerchez cumpărătură de la Sculi19. Este
amintită și hotarnica, indicându-se locul temniței domnești, care își pierduse, între timp,
această funcțiune: „Și altă bucată de loc, tot acolo, din locul domnesc, unde au fost temnița
într-o vreme, ce este între locurile mănăstirii Trei Ierarhi și casele comisului Ștefan
Cerchezul”20. Locul acesta avea 17 pași în curmeziș (pasul de șase palme) și 18 pași în
lungime. Documentele păstrează, deci, identitatea celor trei locuri distincte, reunite apoi
într-o singură proprietate.
Biografia lui Dimitrie Mavrodin ne este cunoscută din monografia lui C. Gane despre
Neamurile Mavrodinești, unde este prezentată și povestea casei21. El a venit în Moldova pe la
1660, probabil în anturajul lui Antonie vodă Ruset, care l-a făcut direct mare vistiernic.
Dimitrie va ocupa dregătoria de vistiernic timp de un deceniu (1675-1685), sub patru
domni: Antonie Ruset, Gheorghe Duca, Ștefan Petriceicu și Dumitrașco Cantacuzino. În
domnia lui Constantin Cantemir a crescut ura împotriva lui, fiind „lacom din fire”. „Boierimea moldoveană a răsuflat, dând curs simțământului de răzbunare care mocnea de
atâția amari de ani”. Ion Neculce s-a numărat printre cei mai înverşunaţi critici ai vistiernicului Mavrodin. În anul 1695, când a fost mazilit Constantin Duca vodă, au ieșit boierii
pe poarta dinspre Doamna și au fugit în Țara Muntenească, unde a rămas opt ani în
pribegie; va muri în anul 1708.
Fiica cea mare a lui Dimitrie Mavrodin, Smaranda, a fost căsătorită cu Darie Donici,
cel dintâi care „și-a ridicat neamul” la dregătorii boierești22. Din această familie făcea parte
și Andronache Donici, cunoscutul jurist al Moldovei. Aşadar, Dumitrașco Mavrodin era
socrul lui Darie Donici. Mihai Racoviță vodă împuternicea pe Darie Donici serdar a ține și
a opri casele din Iași ale socrului său, vistiernicul Mavrodin, și satul Goești, de la ținutul
Cârligătura, „pentru niște odoare care au fost la mâna lui Mavrodin vistiernicul și acesta
le-a pus zălog și le-a pierdut”23. S-a păstrat copia „cărți de Divan”, din 1807 martie, „în
pricina dintre spătarul Manolache Donici cu logofătul Iordache Ghica, pentru niște locuri
Familiile boierești din Moldova și Țara Românească, V, p. 61.
Documente Iaşi, III, nr. 303, p. 277-278.
20 Ibidem.
21 C. Gane, Neamurile Mavrodinești din Țara Românească și Moldova. Monografia lui Ion Mavrudi vel hatman,
București, Imprimeriile „Frăția Românească”, 1942, p. 99 (istoria casei din Iași).
22 Mihai-Bogdan Atanasiu, Darie Donici, în Familiile boierești din Moldova și Țara Românească. Enciclopedie
istorico, genealogică și biografică, vol. VI, coordonator și coautor Mihai Dim. Sturdza, Editura Corint, 2017,
p. 160-161.
23 Documente Iaşi, III, nr. 358, p. 321.
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de case în Iași, la capătul Uliței Mari, din jos de Trei Ierarhi, ce ar fi fost ale vistiernicului
Mavrodin”24.
Casa domniței Ruxandra
În august 1740 august, Doamna Ana scria fiicei sale, domnița Ruxandra, despre casele
dăruite de Grigore II Ghica voievod:
Ne scrii că Grigore vodă v-au dăruit casele pe care le-a făcut hatmanul Constantin, pe locul lui
Mavrodin vistiernic, pe care l-am cumpărat noi de la banul Macri. Casele cele părintești,
părinții noștri vi le-au dăruit, de pe când trăiau ei, fiind alăture cu locul ce l-am cumpărat noi
de la Macri, urmând și noi daniei părintești, vă dăruim amândouă locurile acestea, să vă fie
drepte ocini și moșii în veci25.

Constantin hatman era Constantin Costachi, devenit ulterior mare vornic și mare
logofăt al Moldovei. Înţelegem că Dimitrie Macri mare ban vânduse doamnei Ana un loc
de casă.
La 14 iunie 1741, Grigore Ghica vodă confirma domniței Ruxandra din Țara Românească stăpânirea asupra caselor moștenite, situate lângă Curtea Domnească din Iași 26.
Răposata soție a Dediului ce a fost mare spătar a primit casele cu locul lor din Iași, lângă
Curtea domnească. Venind spătăroaia din Țara Românească aice în Moldova, domnitorul
i-a reconfirmat această stăpânire.
Deosebit de acel loc de casă, alături cu locul cel părintesc, ce-au fost a dumisale cumpărătură
de la Macrii, iar banului Macri i-au fost acel loc de cumpărătură de la Cucoranul medelnicer,
ca să fie domniței Ruxandra amândouă aceste locuri de casă danie și moșie stătătoare. Pe care
locuri făcând dumnealui Constantin hatmanul casă, iarăși cu mila și ajutorul nostru, în boieria
hătmănii sale.

Și domnul dăruiește și de la el acest case gata, să fie ale domniței Ruxandra27.
*
Casa din fața Curții domnești a fost cunoscută în istoria Iașului drept „Casă Ghica”
fără a se oferi prea multe detalii. După unii autori, în această casă a hatmanului Constantin
Ghica s-ar fi jucat pentru prima dată teatru în limba română, la 1816, ceea ce credem că
nu este o localizare potrivită. De asemenea, nu este vorba despre ramura domnitoare a
familiei Ghica, chiar dacă în clădire a locuit Grigore al V-lea Ghica la 1849, în primele luni
ale domniei.
Proprietarul cunoscut al casei era, de fapt, Grigore Gh. Ghica (1765-1838), fondatorul
ramurii Ghica-Budeşti. Acesta era fiul lui Gheorghe Ghica (mare vistiernic la 1770, mare
hatman la 1777-1783, bey de Mitilene la 1777-1783, mare logofăt al Moldovei la 1784), iar
ANI, Litere, K/374, f. 45 v.- 46 r., nr. 6. Vezi și Th. Codrescu, Uricariul, VI, p. 275-276.
Documente Iaşi, IV, nr. 408, p. 301.
26 Ibidem, V, nr. 30, p. p.
27 N. Iorga, O danie a soacrei lui Mihai Vodă Racoviță, în RI, anul XVII, 1931, nr. 10-12, p. 298-299.
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mama sa era Anastasia Grigore Costaki-Negel, din ramura mitropolitului Veniamin
Costachi. Fraţii săi erau Dimitrie, Ioan şi Alexandru Ghica 28.
Grigore Gh. Ghica a fost, pe rând, mare postelnic, mare logofăt şi preşedinte al
Divanului Moldovei, în timpul administraţiei ruseşti. El a murit la 13 martie 1838, fiind
înmormântat la Biserica mănăstirii Sf. Spiridon din Iaşi. „Albina Românească” consemna
faptul că la 15 martie 1838 a încetat din viaţă Grigore Ghica, preşedintele Divanului
Domnesc29.
Marele logofăt Grigore Gh. Ghica şi soţia sa Ecaterina Cantacuzino au avut mai mulți
copii: Nicolae, Ecaterina, Casandra, Eufrosina, Grigore, Vasile, Alexandru şi Gheorghe.
Marele vornic Nicolae Ghica (1807-1853) a fost căsătorit cu Elena Rosetti. Ecaterina Ghica
(m. 1887) a avut drept soţ pe Ion Vlădoianu din Muntenia. Casandra Ghica (1810-1852) a
fost măritată cu vornicul Iordache Sturdza. Eufrosina (m. 1887) a fost măritată cu marele
logofăt Lupu Balş (m. la Bozieni). Vistiernicul Vasile Ghica, fost ministru, a fost căsătorit
de două ori: prima dată cu Cleopatra Filipescu30 şi apoi cu Clemenţa Greceanu de la BuhuşiNeamţ (1857). Vornicul Gheorghe Ghica (1797-1835) a avut ca soţie pe Elena Catargi, de care
a divorţat în 1828. Necropola familiei a fost la biserica Sf. Spiridon din Iaşi.
Fiul cel mai mare, Nicolae Ghica şi soţia sa, Elena Rosetti, au avut şapte copii. Mezinul
familiei, Eugen Ghica (1843-1915), a fost căsătorit de două ori: cu Elena V. Cantacuzino şi
apoi cu Maria Al. Cantacuzino. Din prima căsătorie s-a născut Nicolae Ghica-Budeşti
(1869-1943?), cunoscutul arhitect, membru al Academiei Române. Acesta a avut doi fii:
arhitectul Ion-Eugen Ghica (1902-1991), profesor universitar, şi Ştefan Ghica (1904-1959),
geolog, membru corespondent al Academiei Române.
Casa Ghika –Hotel St. Petersburg (str. Palat nr. 2)
Momentele importante ale istoriei naționale se fixează în conștiința publică prin
conservarea clădirilor legate de acestea sau înălțarea unor monumente evocatoare. Astfel,
casele vechi devin „locuri ale memoriei”, suport pentru ritualurile anuale de rememorare
a unor fapte și valori din trecut, considerate a fi încă de actualitate. Dacă vom consulta
Lista monumentelor istorice legate de anul 1848, vom constata că, în vechea capitală a
Moldovei nu se mai păstrează niciuna dintre clădirile care au constituit scena revoluției
din acel an. Cutremurele, războaiele sau doar proiectele de sistematizare ale orașului au
făcut să dispară din peisajul urban ieșean toate cele trei clădiri în care s-au consumat
momentele revoluției de la 1848: Hotelul St. Petersburg, Palatul logofătului Costache Ghica
și casa postelnicului Alecu Mavrocordat. O încercare de recuperare a acestor amintiri, cel
Marele vornic Dimitrie Ghica (n. 1761) a fost căsătorit de două ori, cu Roxana Balş (1781) şi cu Ecaterina
Cantacuzino-Deleanu. Ioan Ghica (1795-1862) a devenit soţul domniţei Elena Hangerli, fiica lui Alexandru
vodă Hangerli şi a Smarandei Callimachi (a fost înmormântat la Cucuteni). Alexandru Ghica-Brigadier
(1773-1830) a fost postelnic, consilier de stat şi general de brigadă în armata rusă. El a avut soţie pe Ecaterina,
fiica lui George Rizo-Rangabe şi a lui Ralu Suţu.
29 „Albina Românească”, IX, nr. 22, 17 martie 1838, p. 88.
30 Din această căsătorie s-a născut Lucia Ghica (1854-1877), căsătorită cu Gheorghe Duca (m. 1899),
Director al Căilor Ferate Române.
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puțin la nivel documentar, cred că este necesară și binevenită, atât din perspectiva memoriei istorice, cât și din aceea a memoriei comunității.
În capătul bulevardului „Ștefan cel Mare”, în fața Palatului Culturii de astăzi, pe
spațiul verde, a fost pusă, la 1968, o inscripție care semnala trecătorilor:
Pe acest loc, unde se afla Hotelul Petersburg, s-a desfășurat în ziua de 17 martie/8 aprilie
Adunarea populară a revoluționarilor din Moldova, care a dat semnalul revoluției burghezodemocrate din Țările Române31.

Ar fi fost de preferat să se păstreze acest ansamblu arhitectonic, iar la aniversarea
amintită să se pună o placă de marmură pe peretele clădirii originale, dar aceasta fusese
demolată de multă vreme. Imobilul din str. Palat nr. 2 (fost pe str. Ștefan cel Mare nr. 68/72,
înainte de 1900) a fost demolat de Primărie în anul 1941. Clădirea a fost una de mare
însemnătate istorică, ea servind ca reședință domnească și lui Grigore Alexandru Ghica, la
1849, atunci când a fost numit domn, până la amenajarea locuinței din Palatul Ocârmuirii,
din vecinătate.
Hotelul St. Petersburg, ținut de antreprenorul Konrad Regensburg, a avut, succesiv,
mai multe locații, ceea ce a dus la identificări diferite, fără a avea în vedere doar anul 1848.
Autori precum N. A. Bogdan (1913), Eugen Păunel (1939)32 și V. Panopol33 au localizat
hotelul ca funcţionând „în casele Lapedat, pe strada Cuza Vodă, lângă mănăstirea Golia”.
Ipoteza a fost reluată de Constantin Ostap, un pasionat al istoriei vechilor clădiri ieşene 34.
Un alt scriitor de istorie ieșeană, Ion Mitican, pleda pentru o altă amplasare a hotelului, pe
ulița Lozonschi, învecinată cu reședința domnească a lui Mihail Sturdza35, ipoteză care nu
poate fi împărtășită.
Se știa că proprietarul Hotelului St. Petersburg era „unicul care să fi aşezat în Iaşi un
hotel destul de suportabil, ceea ce nu existase până atunci” 36. Conrad Regensburg, un
personaj pitoresc al epocii, se născuse la Bamberg, în anul 1779; a fost înrolat într-o unitate
de bavarezi în timpul campaniei lui Napoleon din Rusia (1812). După încheierea păcii, s-a
întors în patria sa, dar ulterior îşi va încerca, din nou, norocul în Rusia. Neavând parte de
succesul sperat, s-a retras la Iaşi, pe la 1824, unde și-a început afacerile hoteliere, care i-au
adus o oarecare înflorire. Încă de pe la 1840 fusese remarcată pasiunea proprietarului și a
oaspeților săi pentru discuţiile politice, devenite temele favorite ale conversațiilor din salonul
hotelului. Devine un loc preferat de diplomaţi şi personalităţile politice, care dezbăteau în
„Flacără Iaşului”, 6 aprilie 1968.
N. A. Bogdan, Oraşul Iaşi. Monografie ilustrată, ed. II, Iaşi, 1913; Eugen Păunel, Otelul St. Petersburg din
Iaşi, în revista „Din trecutul nostru”, VII, 1939, nr. 5-7, p. 38-39.
33 V. Panopol, Pe uliţele Iaşului, Bucureşti, Editura Alfa, 2000, p. 59.
34 C. Ostap, I. Mitican, Iaşii între legendă şi adevăr…, vol. I, Iaşi, Editura Tehnopress, 2000, p. 52. În
studiul lui C. G. Bedreag, intitulat Quelques aspects de „Junimea” de Jassy, 1863-1872, 1885 (Cernăuţi, 1937), este
publicată şi o hartă a oraşului (Plan soumaire de Jassy entre 1863-1885, du temps de „Junimea”), în care sunt
localizate clădirile în care au locuit personalităţile legate de activitatea faimoasei societăţi literare.
35 Ion Mitican, Uliţa Mare din demult uitate vremuri, ediţia a II-a, Iaşi, Editura Tehopress, p. 13-23.
36 Eugen I. Păunel, Trecerea prin Moldova şi Bucovina a diplomatului prusian C. O. L. von Arnim, acum o sută
de ani, în „Codrul Cosminului”, anul X, 1936-1939, Cernăuţi, 1940, p. 391-412.
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salon chestiuni de politică internă şi externă37. Avem, astfel, o bună explicație pentru
faptul că „banchetele” care au marcat începutul revoluției de la 1848 în Moldova au avut
loc în elegantul salon al Hotelului „St. Petersburg” și nu în altă parte.
S-a stabilit că, în primăvara anului 1848, firma „St. Petersburg” se instalase în casele
bancherului Michael Daniel din apropierea Palatului Administrativ38. În manifestul Moldova
către fiii săi de la 1848 se arăta în mod clar că adunările revoluționarilor se ţineau „la
tractirul de Petersburg, peste drum de cazărmi, de tunuri şi de oastea lui” (Mihail
Sturdza)39. Cazarma Miliției Pământene, forța armată care va reprima mișcarea revoluționarilor, se afla în clădirile din incinta Palatului Ocârmuirii.
S-a păstrat contractul de închiriere a caselor Daniil către Conrad Regensburg 40. Acest
act este datat la 21 aprilie 1848, adică la trei săptămâni după desfășurarea adunării
revoluționare, fapt care nu a primit o explicație satisfăcătoare. Potrivit acestui document,
Conrad Regensburg ia cu chirie, pentru trei ani, casele bancherul Daniel,
[...] cele mari, rândul de sus, de la Ulița Mare, cu ograda lor, precum și o cuhne (bucătărie) cu
două odăi alături, jumătate de grajd și jumătate de șură (depozit pentru fân și lemne), toată
pivnița cea mare ce este lângă poartă.

Pentru această închiriere avea să plătească 1.000 de galbeni blanci în trei ani (300 în
primul an și câte 350 în anii următori)41. Hotelul avea și două deschideri în peretele
dinspre Hanul Turcesc (al Mănăstirii „Trei Ierarhi”); chiriașul se obliga să le închidă cu
grijă obloanele metalice ale acestora, „la întâmplare de foc”, pentru a se evita dezastrul din
timpul „marelui pojar” de la 182742). „În ogradă mă voi sili a pune prund și ceva piatră
pisată, spre împuținarea glodăriei.”43
Costache Sion arăta, într-o însemnare, că boierii revoluționari „s-au adunat mai întâi
la Otelul Peterburschi, ce era în casăle răposatului vornic Grigore Ghica, unde m-am dus
şi eu de am privit mişăleasca adunare a nobleţăi” 44. Într-adevăr, casele din Uliţa Mare, de
pe locul aflat astăzi în faţa Palatului Culturii, fuseseră construite de Grigore Ghica. La 1847,
fiul acestuia, vornicul Vasile Ghica, le-a vândut bancherului Strul Heim Daniel, care le-a
închiriat, din anul următor, Hotelului Petersburg45. Un document, din 2 septembrie 1849,
Gh. Sibechi, „Otelul” Sant Petersburg din Iași, în CI, s.n., XI, 1980, p. 399.
Gh. Ungureanu, Acum 120 de ani la Otelul „Petersburg” din Iaşi, în „Magazin istoric”, anul II, nr. 4 (53),
aprilie 1968, p. 53-55; Aurel Leon, Martie 1848. Iaşii în revoluţie, în „Cronica“, 23 martie 1968; Constantin Botez,
Adrian Pricop, Tradiţii ale ospitalităţii româneşti. Prin hanurile Iaşilor, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1989, p. 34-36.
39 ANI, Foi volante, nr. 61; Satire şi pamflete din preajma lui 1848, culegere de studii cu studiu introductiv
de Gh. I. Georgescu-Buzău, Editura pentru Literatură şi Artă, 1950, p. 111 (publicat după ms. 786 de la
Biblioteca Academiei Române, f. 167-170).
40 Documente privitoare la anul revoluționar 1848 în Moldova, București, 1960, nr. 214, p. 207-208.
41 Ibidem, nr. 214, p. 207-208. (ANI, Tr. 1760, op. I/2009, dosar 257, f. 5). „Galbenii blanci” erau moneda
de aur olandeză, care dădea cursul de referință în Europa epocii.
42 Ibidem, nr. 214, p. 208.
43 Ibidem.
44 Vezi la Gh. Ungureanu, Familia Sion. Studiu şi documente, Iaşi, 1936, p. 52.
45 Gh. Sibechi, op. cit., p. 401. Grigore Ghica, cel care a construit casele, este diferit de Grigore Ghica vodă,
fiul logofătului Alecu Ghica. Domnul amintit, deşi cu o descendenţă numeroasă, nu a avut niciun fiu cu
numele de Vasile.
37
38

42

Capătul „Uliței Mari” din Iași

confirmă faptul că bancherul Daniel a cumpărat casa din Ulița Mare de la boierul
Vasilică Ghica 46.
Bancherul Michel Daniel (1777-1847). În domnia lui Mihail Sturdza, printre mulţimea
zarafilor, se disting doar doi bancheri veritabili: evreul Michel Daniel şi grecul Spiru Pavli.
Michel Daniel era supus austriac şi venise în Moldova din Galiţia, pe la 1805. Catagrafia
din 1824 oferă chiar un „portret“ fizic al acestuia: era un bărbat de statură înaltă, cu ochi
negri şi barbă roşcată, fiind adeptul portului local, iudeo-moldovenesc47. Se ştie că Michel
Daniel a fost unul dintre bancherii care l-au „sponsorizat” pe Mihail Sturdza, la 1834,
pentru dobândirea tronului Moldovei48. În anul următor, acesta a reuşit să obţină anularea
unei anaforale privitoare la izgonirea din ţară a evreilor veniţi ilegal din Galiţia, în
schimbul stingerii creanţelor respective49. Michel Daniel a încetat din viaţă în luna
noiembrie 184750, aşadar nu mai era în viaţă în timpul faptelor revoluţionare de la 1848.
Imobilul Ghika în care a funcționat Hotelul St. Petersburg nu a fost cumpărat de Michel
Daniel, așa cum se crede îndeobște, ci de către fiul său.
Israil Chaim Daniel (1812-1902). Fiul lui Michel Daniel era de o vârstă cu bonjuriştii
de la 1848. El beneficiase de o educaţie aleasă, vorbind limbile franceză şi germană. A fost
asociat de tatăl său la conducerea afacerilor familiei încă din anul 1840 51. În luna mai 1849,
când Mihail Sturdza a părăsit tronul Moldovei retrăgându-se în Occident, a încredinţat
administrarea vastelor sale domenii lui Israil Chaim Daniel, care a continuat să se ocupe
de această afacere până în 188452. Şansele de a găsi un portret al acestuia sunt probabil
nule, din moment ce se spune că acesta nu s-a fotografiat niciodată şi nu a permis să fie
pictat53. Ca şi tatăl său, era un conservator, neagreând hainele „nemţeşti”. Israil Chaim
Daniel a dezvoltat afacerile familiei, extinzându-le şi în Occident, cu un bun renume. Casa
Daniel din Iaşi beneficia de garanţia vestitei Bănci Rothschild din Frankfurt. În 1858,
caimacamul N. Vogoride i-a acordat lui Israil Chaim Daniel rangul boieresc de „spătar”54.
În 1879 acesta a fost printre notabilii evrei care au primit cetăţenie română.
Noul proprietar era conștient de valoarea imobilului (peste 1.000.000 lei) și s-a îndurat
să îl dea în chirie lui Konrad Regensburg „pentru a sluji ce cel întâi hotel al capitalei, pentru
comoditatea celor mai însemnate persoane din pământeni și străini”. Hotelierul împodobise încăperile cu mobilele proprii. Prin acest act, bancherul protesta împotriva intenției
autorităților locale de a face din această clădire „cazarmă pentru oastea soldățească”:
Documente privitoare la anul revoluționar 1848 în Moldova, București, 1960, nr. 439, p. 406-407.
Stela Mărieş, Importanţa catagrafiei din anii 1824-1825 pentru problema sudiţilor evrei din Molova, în
SAHIR, I, Bucureşti, 1996, p. 69, 112.
48 Dumitru Vitcu, Un alogen boierit: bancherul moldovean Israil Chaim Daniel, în vol. Modernizare şi
construcţie naţională în România, Rolul factorului alogen (1832-1918), coord. Dumitru Vitcu, Dumitru Ivănescu,
Cătălin Turliuc, Iaşi, Editura Junimea, 2002, p. 135.
49 Constantin Bobulescu, Fostul palat domnesc din Iaşi al lui Mihail Sturdza, Iaşi, 1931, p. 12 şi urm.
50 Mihail Gr. Romaşcanu, Zărăfia Michel Daniel, Bucureşti, 1933.
51 Dumitru Vitcu, op. cit., p. 137.
52 Ibidem.
53 Ibidem, p. 145.
54 Ibidem, p. 141.
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Această prefacere a unuia dintre cele mai însemnate acareturi ale capitalei într-o cazarmă, nu
numai că va expune acest acaret unei de istov dezolații; dar apoi și toți chirigii [chiriașii –
n.ns.] ce au a lor magazale acolo au declarat că o casă prefăcută în cazarmie nu le dă nici o
siguranță și de aceea ei, de la Sf. Dimitrie sunt gata de a lepăda toate dughenele55.

În ciuda protestului proprietarului, la 4 septembrie 1849, Ministerul de Interne înainta
către Vistierie o adresă prin care urma să se pună în practică acordul încheiat cu Regensburg,
pentru „cvartiruirea oștilor împărătești otomanicești” 56. La 6 septembrie s-a încheiat
contractul solicitat, între Vistierie și Regensburg. Se arăta că Ocârmuirea locală „are nevoie
de otelul dumisale, pentru așezarea oștilor otomanicești”. Vistieria închiria imobilul de la
26 octombrie 1849 (Sf. Dumitru), dar hotelierul se obliga să evacueze acest apartament încă
de pe data de 10 septembrie.
*
Asupra alegerii Hotelului St. Petersburg ca loc de începere a mișcării revoluționare se
pot emite mai multe considerații. Salonul hotelului oferea cel mai bun climat pentru discuții
politice, fapt remarcat încă de la 1840. Acesta era frecventat, în mod obișnuit, și de consulii
străini aflați în capitala Moldovei. O adunare în acest loc era și un protest în fața Palatului
Ocârmuirii, unde își ținea lucrările, în mod obișnuit, Adunarea Obștească. Lucrările
Adunării se desfășurau mai ales în lunile de iarnă, iar în martie tocmai își încheiase
sesiunea, ca de obicei, pentru ca deputații să se poată întoarce la moșiile lor, în vederea
începerii anului agricol. Este un paradox faptul că revoluția a început în localul care se afla
în proprietatea bancherului personal al lui Mihail Sturdza (chiar dacă imobilul era
închiriat). În plus, putem constata că radicalul Vasilică Ghica ‒ cel care s-a urcat pe o masă
pentru a-și ține discursul incendiar ‒ a făcut revoluție, practic, în salonul casei părintești,
care îi aparținuse până în anul 1847.
Clădirea Hotelului St. Petersburg fusese stăpânită de părinţii lui Vasilică Ghica:
marele logofăt Grigore Ghica (de la Herţa), întemeietorul ramurii Ghica-Budeşti, şi de
soţia acestuia Caterina Cantacuzino-Paşcanu. Pictorul Josef August Schoefft a realizat
portretul marelui boier, cu giubea roşie şi gugiuman din blană de samur (1836), precum şi
cel al soţiei, cu vestimentaţie occidentală (1835)57.
Amplasarea vechii case boiereşti urma alte reguli decât cele ale urbanisticii moderne:
deşi se afla pe Uliţa Mare, în faţa Palatului Domnesc, aceasta nu era orientată cu faţa spre
stradă şi nu participa la înfrumuseţarea peisajului urban al arterei principale, la crearea unei
pieţe civice în faţa Palatului Ocârmuirii; dimpotrivă, casa era întoarsă către propria-i curte
interioară, în care se aflau toate acareturile necesare unei gospodării boiereşti (bucătăria,
grajdurile, şura ș.a.). Este un model de locuire specific oraşului din secolele XVII-XVIII, care
vorbeşte despre vechimea ansamblului arhitectonic de aici, în ciuda elementelor neoclasice
ale faţadelor.
Aspectul exterior al clădirii, aşa cum s-a conservat acesta în fotografiile de la începutul
secolului XX, este cel al unei clădiri neoclasice, cu boltă de trăsuri, scară interioară şi salon
Documente privitoare la anul revoluționar 1848 în Moldova, București, 1960, nr. 439, p. 406-407.
Ibidem, nr. 440, p. 407.
57 Cele două portrete se păstrează în colecţia Muzeului de Artă din Iaşi.
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central, situat la etaj (model pătruns la Iaşi după 1775, sau mai curând la începutul
secolului al XIX-lea). Este greu de spus astăzi dacă această structură modernă a rezultat
din adaptarea unei clădiri mai vechi sau a fost reconstruită din temelii.
Casa Ghica era o clădire cu etaj, de plan dreptunghiular, de aproximativ 45 m lungime
şi 20 m lăţime. Aceasta avea intrarea principală prin curtea interioară, pe sub bolta de
trăsuri sprijinită pe trei arce de zidărie. Deasupra acestei bolţi, la etaj, se afla salonul
principal al casei, orientat spre vest. Cele trei ferestre ofereau o privelişte spre peisajul
natural din afara oraşului (mănăstirile Cetățuia și Galata de pe colinele învecinate) şi nu
spre ceea ce se petrecea în intersecţia Uliţei Mari sau la Curtea Domnească. Doar o
fereastră laterală a rezalitului central dădea spre Cazărmile Miliţiei, pentru eventuala
supraveghere a mișcărilor armatei. Aceasta a fost sala în care s-au adunat revoluţionarii de
la 27 martie 1848.
Nu s-au păstrat imagini policrome din epocă pentru a avea o percepţie mai nuanţată
asupra aspectului exterior al Hotelului St. Petersburg. D. C. Moruzi consemna însă că
hotelul era o clădire „de colorare verzuie închis, aşezată pe trei trepte, ca un tron împărătesc“58. Amintirile lui Moruzi privitoare la culoarea clădirii datau de pe la 1860; de-a
lungul anilor, faţadele clădirilor îşi mai schimbă cromatica, dar nu şi în acest caz. Clădirea
principală a Hotelului St. Petersburg trebuie să fi avut această culoare şi la 1848, ba chiar şi
în perioada anterioară. Faţada de culoare verde-închis era neobişnuită şi nu credem că a
fost aleasă întâmplător; era culoarea heraldică a familiei Ghica, vechii proprietari ai imobilului. Nu ştim dacă pe frontispiciul clădirii a existat vreo stemă Ghica, având în scut verde
cele şase monede de aur însoţite de 12 lacrimi de argint, dar cromatică adoptată sublinia
din plin această apartenență.
*
Dosarul de imobil de la Arhivele Iași (cu adresa Str. Ștefan cel Mare nr. 68/72, devenit
Strada Palat nr. 2) nu conţine relevee sau planuri de epocă ale acestei clădiri istorice 59.
Singurul releveu al casei ilustrează modificările faţadei secundare a clădirii, reamenajată
după 1899, în urma unui incendiu. Capătul de nord al clădirii, fiind obturat în epocă de
Hanul Turcesc (proprietatea Mănăstirii Trei Ierarhi), fusese lipsit de ferestre înainte de
anul 1900. Abia cu prilejul acestor lucrări s-au deschis cele şapte ferestre la etaj şi patru la
parter (şi altele, pe aceeaşi latură). Tot atunci a fost amenajat şi balconul de 4 m, cu care ieşea
în afară pe lăţimea de 1 m. Şi acoperişul în două ape aparţine anilor 1900. După dimensiunile consemnate pe acest plan putem constata un parter situate pe un soclu de 70 cm.
Încăperile parterului, probabil boltite, aveau 3,80 m înălţime, în timp ce camerele de la etaj
erau mai înalte (până la 4,70 m). Suprafaţa curţii interioare poate fi aproximată la peste
2.000 m2, în care puteau să încapă cei aproximativ 1.000 de oameni care se spune că au
participat la adunarea din 27 martie 1848.
În anii 1896-1897 a fost întocmit un plan urbanistic al orașului Iași, care prevedea
lărgirea și îndreptarea vechilor străzi. Aceste noi limite de aliniere sunt trasate cu roșu în
Dumitru Moruzi, Curtea Domnească din Iaşi, Uliţa Mare şi Podul Verde, în „Drum drept”, anul I, nr. 4,
1913, p. 234.
59 ANI, Primăria Municipiului Iaşi, Dosare Imobile, 233/2.
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extrasele de plan din dosarele de imobil. Clădirea „a trecut” de pe strada Ştefan cel Mare
nr. 68/72, pe strada Palat nr. 2, prin reorganizare urbanistică.
Dosarul Casei „Daniel” din arhiva Comisiunii Monumentelor Istorice (București) oferă
câteva detalii privitoare la modul în care a dispărut fostul Hotel St. Petersburg de pe harta
orașului Iași60. Într-un articol din ziarul „Opinia”, anexat la dosar, se arăta că N. Iorga,
președintele Comisiunii Monumentelor, și-ar fi manifestat intenția de a achiziționa acest
imobil pe seama statului, pentru însemnătatea sa istorică, dar tratativele au fost suspendate,
din lipsa banilor61. Până la 22 iulie 1941, în clădire a funcționat Judecătoria II Mixtă Iași. Se
mai arăta că salonul mare al casei Daniel era folosit ca Sală de rugăciune al Comunității
Baptiste din Iași.
Casa „Daniel”, imobilul principal al fostului Hotel St. Petersburg, din str. Ștefan cel Mare
nr. 68/72, a fost demolată în anii 1941-1942, prin stăruințele inspectorului general administrativ C. N. Ifrim (viitorul primar). Aceasta în pofida faptului că, după marele cutremur
din noiembrie 1940, Comisia de Soliditate a Clădirilor a constatat că imobilul era solid și nu
suferise niciun fel de deteriorări. Decizia oficială era să fie demolată doar o parte din
clădire, colțul care depășea noul aliniament stradal impus de edili. Cu toate acestea, casa a
fost demolată în întregime. Scopul acestei acțiuni a fost acela de a lărgi Strada Ștefan cel Mare
și a deschide perspectiva asupra noului Palat de Justiție, noua podoabă a orașului. De
asemenea, s-a avut în vedere deschiderea noului traseu al străzii Palat și reamenajarea
intersecţiei.
Din partea Comisiei Monumentelor Istorice, arhitectul Horia Theodoru solicita Primăriei
Iași, în 1945, mai multe documente privitoare la casa Daniel: planul de situație al clădirii,
cu împrejurimile; planul casei la ambele etaje, reconstituite după urmele casei dărâmate;
un plan-secțiune sau mai multe în care să se arate încăperile boltite și felul bolților; fotografii reprezentând monumentul înainte și după dărâmare, din mai multe unghiuri. Nimic
din toate acestea nu se găsește în dosarul monumentului.
*
Limitele proprietăților Mănăstirii Trei Ierarhi la Ulița Mare (secolele XVII-XIX).
Hanul Turcesc și construirea Școlii „Gheorghe Asachi”
Mănăstirea Trei Ierarhi a avut o incintă de ziduri, construită pe la 1640, care cuprindea
incinta actuală, cu biserica, Sala Gotică și alte acareturi, în care a funcționat și Școala
Vasiliană. În afară de acest fapt, destul de bine cunoscut, biserica Trei Ierarhi a mai avut
un han al mănăstirii, pe partea de sud, într-o incintă de zid ce continua, pe cea cunoscută,
spre Curtea Domnească. Acesta era Hanul Trei Ierarhilor, cunoscut în secolul XIX și ca
„Hanul Turcesc”. După demolarea hanului, pe acel loc s-a construit, pe la 1900, Școala
„Trei Ierarhi”, cunoscută astăzi sub denumirea de Școala Primară nr. 1 „Gheorghe Asachi”.
În acest sens, se poate spune că ansamblul fortificat al Mănăstirii Trei Ierarhi se întindea
mai spre sud, fiind „zid în zid” cu casa Ghica, care a devenit Hotel St. Petersburg, la 1848.
Institutul Național al Monumentelor Istorice, Arhiva Comisiunii Monumentelor Istorice, dosar Casa
Daniel, Iași, str. Ștefan cel Mare nr. 68-72.
61 Se pretindea, fără argumente valabile, că această clădire fusese palatul domnesc locuit de Petru
Șchiopu, în secolul XVI.
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Despre Hanul Mănăstirii Trei Ierarhi documentele păstrate vorbesc destul de târziu,
abia după 1750. Unele dintre acestea ne permit să aflăm ce era pe locul Școlii „Gheorghe
Asachi” și în epoca anterioară, în secolul XVII. Astfel, printr-un document din 15 aprilie
1755, Matei Ghica voievod întărea mănăstirii Trei Ierarhi stăpânirea asupra unui loc de
casă de pe Ulița Mare, în urma hotărârii marelui logofăt, care a judecat procesul dintre
egumenul mănăstirii și Anița62. Anița pretindea că are un loc rămas de la tatăl ei, pe Ulița
Mare, lângă hazna, între casele Dediului spătar și casele lui Zanhir vătaf, „ce au fost ale
tatălui ei de cumpărătură din văleat 7199 (1691) și tâmplându-se de au rămas ea copilă
ș-au găsit locul cuprins în hanul cel de piatră ce l-au făcut mănăstirea”. Egumenul Dosoftei a
răspuns că acel loc, cât ține hanul la fața uliței, de la hazna și până la casa Dediului spătar
și până în Bahlui, este drept al mănăstirii, din zapise de danii sau de cumpărătură.
Iată actele stăpânirilor mănăstirii Trei Ierarhi, înfățișate cu prilejul judecății amintite:
1) Zapis din văleat 7178 (1670) de la Safta, jupăneasa lui Dumitrașco Șoldan fost mare
vornic, fata lui Ion Caraiman paharnic, prin care a dat danie locul de la tatăl său, aflat între
mănăstire și temnița domnească, din locul lui Dumitrașco diaconul, în jos, până la jumătate
de temniță, și din uliță de la hazna, până în Bahlui; însă cât loc va cuprinde temnița în lat
să fie domnesc, iar celălalt loc l-au dat mănăstirii Trii Sfetitelor.
2) Zapis din văleat 7177 (1669) de la Ionașco Pârvul colivarul, fecior Pârvului, prin
care a vândut o casă de bârne mănăstirii, care este lângă zidul Trii Sfetitelor, dinspre curte,
cu loc; locul fusese cumpărat de la Statie și de la femeia lui, Nastasia. Și a mai vândut
mănăstirii cu acest zapis încă o bucată de loc dinaintea casei, cât ține ograda, care i-au fost
cumpărătură de la Dumitrașco și Păscălina, feciorii lui Vasile diaconul.
3) Zapis din văleat 7177 (1669) prin care Nacul de Vistierie a vândut mănăstirii un loc
de casă lângă zid, pe care l-a luat schimbătură de la Stratulat uricariul, iar lui Stratulat i-a
fost cumpărătură de la Dumitrașcu și Păscălina, feciorii lui Vasile diaconul.
4) Zapis din văleat 7177 (1669) prin care Moise croitorul și soția lui Păscălina au făcut
schimbătură cu mănăstirea Trii Sfetitele, dând ei un loc de casă a lor la mănăstire, care loc este
din locul lui State, până într-alt loc al mănăstirii, ce l-a cumpărat Vasile Lupu vodă și l-a dăruit
mănăstirii Trii Sfetitele, iar mănăstirea a dat lui Moise un alt loc ce este la uliță, între Pană
aprodul și locul Vănculesei, care loc a fost dat mănăstirii de măria sa răposatul Ghica vodă.
Într-un act, din 4 octombrie 1764, Grigore Al. Ghica şi marii dregători judecau pricina
dintre mănăstirea Trei Ierarhi și Anastasie Zurna olăcar, pentru un loc de lângă hanul
mănăstirii. Anastasie susține că soția sa Anița ar fi avut un loc de casă de la părinții și
moșii ei și până atunci nu l-au știut unde este, însă l-au aflat că este cuprins în locul
hanului mănăstirii Trii Sfetitelor, aşa cum o arată zapisele pe care le au pe acel loc63.
Egumenul Neofit susţinea însă că locul era al mănăstirii, fără nicio pricină de 74 de ani, de
când îl stăpânește mănăstirea, arătând și scrisorile vechi. Egumenul a arătat și o anafora de
la 1755 aprilie 3, de la răposatul Radu Racoviță mare logofăt, scriind că la acea vreme s-au
sculat această Anița, femeia lui Anastasie Zurba, cerând locul cu niște terfeloage vechi.
Pricina s-a cercetat din porunca lui Matei Ghica vodă și rezultatul nu a dat dreptate Aniței.
Cerând să vadă „terfeloagele” vechi, zapisele, arată că locul de casă cerut de Anița se afla
62
63

Documente Iași, V, nr. 843, p. 570-572.
Documente Iași, VI, nr. 609, p. 530-531.
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„dingios de casele lui Dediu spătar”. Or, locul caselor lui Dediu este lângă zidul hanului
mănăstirii, unde sunt casele domniței Ruxandra, și trebuie ca locul casei Aniței să îl caute
mai în jos de casele domniței. Dediul, personajul amintit aici, este Dediul Codreanul, tatăl
doamnei Ana a lui Mihai Racoviță vodă. Terenul său de lângă zidul Mănăstirii Trei Ierarhi
a intrat mai târziu în proprietatea familiei Ghica, stăpânii casei de alături.
Un volum însemnat de informații privitoare la Hanul Trei Ierarhilor a adunat, într-o
lucrare rămasă în manuscris, la Arhivele Statului, profesoara Aurelia Ignat, Urme turcești la
Iași64. Denumirea de Hanul Turcesc, dobândită de hanul Trei Ierarhilor, părea să justifice
acest efort. În fapt, credem că Hanul Trei Ierarhilor nu a avut mare legătură cu turcii,
nimic comparabil cu statutul Hanului Beilicului de pe strada Grigore Ghica vodă. Documentația făcută de doamna Ignat are la bază în special fondul Primăriei (Eforiei) de la
Arhivele Naționale Iași.
Hanul turcesc a existat pe Ulița Mare din Iași, pe locul unde se află astăzi Școala nr. 1
„Trei Ierarhi”. Se păstrează câteva schițe și catagrafii ale hanului. Despre clădirile din
incinta hanului, informații mai concrete apar odată cu discuțiile privitoare la necesitatea
demolării sale, din pricina vechimii.
Concluzii
Zona la care face referire studiul de față, aflată în atenția unor proiecte de modernizare promovate de Primăria Municipiului Iași, este deosebit de interesantă pentru istoria
orașului, pentru arheologi și istorici, având în vedere vecinătatea Curții Domnești, ce a
existat pe locul Palatului Culturii. Vecinătatea cu biserica Trei Ierarhi este de asemenea
interesantă, fiind vorba despre un monument de categorie „A”, cu perspective de a fi
acceptat pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Interesul deosebit există și pentru că
ansamblul fortificat al mănăstirii a cuprins și curtea de astăzi a Școlii Generale nr. 1
„Gheorghe Asachi”, inclusă de asemenea în Lista Monumentelor, până la limita cu Casa
Ghica/Hotel St. Petersburg, amplasată cândva pe triunghiul de spațiu verde aflat astăzi în
intersecție. Eventuale lucrări pe o suprafață mai amplă, care presupun excavări, vor întâlni
probabil pivnițele bine păstrate, de mari dimensiuni, de sub acest triunghi verde. Aceasta
poate fi pivnița temniței domnești, din secolul XVIII, sau pivnițele casei Ghica, dispărută
astăzi, dar care reprezintă un loc încărcat de istorie.
The End of the “Great Street” in Iași.
The Places of the “Three Hierarchs” and “St. Petersburg” Inns (17th-19th Centuries)
(Abstract)
Keywords: Iaşi, urban economy, street plot, urban toponymy, monuments.
The topographic evolution of Iași may be studied both through contributions focusing on the
urban complex, and through specific studies that clarify the past of more limited areas. From this
perspective, this paper proposes to approach – drawing on documentary and cartographic bases –
the situation of the area between the “Three Hierarchs” monastery and the Princely Court.
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Apariția și evoluția târgușoarelor
de la periferia orașului Iași
în prima jumătate a secolului al XIX-lea:
târgușoarele de la Socola și Zalhana
Andrei Melinte*

Un caz particular al așezărilor semiurbane înființate începând cu secolul al XVIII-lea l-a
constituit apariția târgușoarelor de la periferia orașelor importante, unul din acestea fiind
Iașii, capitala și cel mai mare centru urban al Moldovei. Târgușoarele au fost despărțite de
orașe prin bariere puse la marginea orașului – instalate probabil încă din timpul războiului
ruso-austro-turc din 1806-1812, mai apoi în vremea ocupației ruse din 1828-1834 –, având
rol de control al persoanelor și de combatere a epidemiilor1. Delimitarea oraș – târgușor nu
era doar fizică, ci și administrativă și fiscală, aceste localități fiind separate de oraș, în timp ce
locuitorii lor nu erau supuși autorităților orașului din vecinătate, în cazul de față al Iașilor2.
Economic, târgușoarele de lângă Iași aveau rol de legătură între oraș și satele din
împrejurimi, comercianții instalați dincolo de barieră preferând să preia diverse produse
de la țărani, pe care le revindeau în oraș; nu o dată această practică a fost criticată de negustorii din Iași, care susțineau că li se făcea concurență neloială. Târgușoarele de dincolo de
barieră deveniseră de asemenea un loc de popas obligatoriu pentru oamenii din sate care
mergeau la oraș și care nu ezitau să frecventeze cârciumile din târgușor. De altfel, locuitorii
din toate târgușoarele obțineau un venit consistent din vânzarea alcoolului, cârciuma fiind
o prezență obișnuită în aceste așezări.
Din punct de vedere topografic, spre deosebire de alte târguri nou înființate sau reorganizate, precum Podu Iloaiei, Ștefănești sau Târgu Frumos, târgușoarele din preajma
orașului Iași cuprindeau doar o uliță principală, dreaptă, la care se aflau aliniate casele cu
cârciumi sau dughene ale negustorilor și meșterilor, ce alcătuiau parțial un front continuu3.
Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.
Laurențiu Rădvan, Primul târgușor din Moldova. Târgușorul Nicolina, în Orașe vechi, orașe noi în spațiul
românesc, ed. Laurențiu Rădvan, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 153.
2 Istoria orașului Iași, vol. I, redactori responsabili Constantin Cihodaru și Gh. Platon, Iași, Editura
Junimea, 1980, p. 354.
3 Laurențiu Rădvan, op. cit., p. 133.
*
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Un astfel de mod de aranjare devenise specific așezărilor de la sfârșitul secolului al XVIII-lea
și, mai ales, din prima parte a secolului al XIX-lea4. Acest nucleu de locuire și activitate
comercială reprezenta pentru autorități și un important reper în vederea colectării dărilor
de la populație5.
O dificultate în tratarea apariției și evoluției acestor așezări ține de lipsa unor cercetări
istorice anterioare. Din punct de vedere istoriografic, în afara târgușorului Nicolina, care
a beneficiat de un studiu amănunțit alcătuit de Laurențiu Rădvan6, informații prețioase
despre existența și evoluția celorlalte mici așezări aflate dincolo de barierele Iașilor găsim
în special în articolele lui Mircea Ciubotaru7.
În textul de față ne-am oprit asupra a două din târgușoarele apărute la marginea
Iașilor: Socola și Zalhana. Considerăm că pentru a surprinde mai bine complexitatea
acestui fenomen este potrivit să apelăm la prezentarea fiecărui târgușor investigat sub
forma unei micromonografii.
Târgușorul de la Socola
Târgușorul de la Socola era situat în partea sud-estică a orașului, la răsărit de târgușorul Nicolina. Date precise despre amplasamentul acestuia nu avem până în prezent. Cel
mai probabil, târgușorul a apărut după bariera orașului, în vecinătatea satului omonim;
posibil să se fi aflat pe actualul Bulevard Socola, în zona pasarelei care duce spre Bucium.
Dacă despre seminarul8 și grădina lui Sturza de la Socola avem destule semnalări,
existența târgușorului de la Socola este aproape necunoscută. El este pomenit în înșirarea
târgușoarelor mai însemnate, apărute la periferia Iașilor, în studiile lui Victor Tufescu9, în
volumul dedicat Istoriei orașului Iași10, în studiile Ecaterinei Negruți11, ale lui N. Barbu,
Alexandru Ungureanu12, Mircea Ciubotaru și Laurențiu Rădvan13. În Marele Dicționar
Geografic al României, alcătuit de George Ioan Lahovari, târgușorul Socola apare cu denumirea Trei Fântâni14, afirmându-se că era așezat „în marginea de sud a orașului Iași, de o
D. Ciurea, Noi considerații privind orașele din Moldova, în AIIAI, VII, 1970, p. 41.
Marius Chelcu, Istoria orașelor din Moldova de la jumătatea secolului al XVI-lea până la jumătatea secolului
al XVIII-lea, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, p. 160.
6 A se vedea Laurențiu Rădvan, op. cit.
7 Mircea Ciubotaru, „Misterele onomastice” ale Iașilor (IX), în „Cronica Veche”, anul V, nr. 2, februarie
2015; Idem, „Misterele onomastice” ale Iașilor (XXXIII), în „Cronica Veche”, anul VII, nr. 5 (76), mai 2017; Idem,
„Misterele onomastice” ale Iașilor(XXXII), în „Cronica Veche”, anul VII, nr. 6 (77), iunie 2017.
8 Constantin Erbiceanu, Istoricul seminarului Veniamin de la mănăstirea Socola fondat în 1804, Iași, 1885.
9 Victor Tufescu, Asupra așezării și desvoltării orașului Iași, în „Buletinul Societății Regale Române de
Geografie”, tomul LI, 1932, p. 308; Idem, Târgușoarele din Moldova, p. 97.
10 Istoria orașului Iași, p. 130.
11 Ecaterina Negruți, Structura demografică a orașelor și târgurilor din Moldova (1800-1859), Iași, Fundația
Academică „A. D. Xenopol”, Iași, 1997, p. 13.
12 Geografia municipiului Iași, coord. N. Barbu, Al. Ungureanu, Iași, Editura Universității „Alexandru
Ioan Cuza”, 1987, p. 149.
13 Laurențiu Rădvan, op. cit., p. 120.
14 A se vedea Planul orașului Iași din 1898 al lui J. Gh. Tufescu, după planul din 1857 al lui Frederic
Peytavin, în care târgușorul Socola apare cu denumirea Trei Fântâni (Biblioteca Academiei Române, Planuri
și Hărți, inv. 1289-DXXXVIII/37; în continuare, BAR).
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parte și de alta a șoselei naționale Iași – Vaslui, pe o întindere de 87 hectare”15. Târgușorul
a luat acest nume ulterior, prin înglobarea satului Trei Fântâni în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea16, pentru a se face cel mai probabil distincția între mahalaua Socola și
așezarea aflată dincolo de bariera orașului.
Toponimul Socola este de origine slavă, înscriindu-se într-o serie de denumiri caracteristice unora din localitățile aflate în vecinătatea orașului Iași, ca: Nicolina, Hlincea sau
Bârnova. El este un hidronim provenit de la pârâul Socolei, care se vărsa într-un braț vechi
al Bahluiului, undeva în preajma barierei de la Socola17.
Dacă pentru majoritatea târgușoarelor din ținutul Iași înființate în prima jumătate a
secolului al XIX-lea am găsit hrisoavele de înființare, în privința așezărilor din preajma
barierelor Iașilor, cum este cazul târgușorului de la Socola, un astfel de document nu a fost
identificat. Departamentul Treburilor din Lăuntru a căutat să afle dacă el s-a înființat
conform Regulamentului Organic18, lucru ce nu s-a putut dovedi printr-un document oficial.
De fapt, autoritățile nu aveau cum să găsească vreun act de înființare a acestui târgușor,
cum nu vor găsi nici la altele ce vor apare dincolo de barierele orașului, din simplul motiv
că aceste așezări au apărut ca o evoluție firească, prin stabilirea acolo a unor oameni ce au
vrut să valorifice avantajele comerciale ale locului.
Dincolo de bariera Socola, aceste avantaje comerciale puteau fi înlesnite de deschiderea noii șosele spre Vaslui și Galați, potrivit cu interesele domnului Moldovei Mihail
Sturza19, care avea în vecinătate una din moșiile sale. Intrarea în funcțiune a acestei noi
rute a fost determinată și de schimbarea rutei poștelor spre Vaslui în perioada Regulamentului Organic, în detrimentul vechiului drum spre Galați, ce ieșea prin târgușorul Nicolina20.
Pe lângă domn, interesată a fost și mănăstirea Sfântul Ioan Gură de Aur (Zlataust)21, la
fel ca alte mănăstiri din vecinătatea Iașilor, precum Galata, Cetățuia și Hlincea22. De altfel,
toate târgușoarele de la marginea orașului au apărut pe moșii mănăstirești, spre deosebire
de cele din ținut, înființate mai la distanță de Iași, care erau în marea majoritate boierești.
Planul din 1840 înfățișează locurile dăruite încă din 1761 mănăstirii Zlataust în șesul
Bahluiului, care înglobau ulița Socolei cu locuri de pe ambele părți, apoi, după traversarea
Nicolinei Vechi, să rămână doar cu latura dinspre nord-est, până la Movila Saranda23.
Alături de negustorii din oraș, mânăstirea cere, în mai 1846, acceptarea ținerii unor
zile de iarmaroc pe șesul Bahluiului de la șoseaua Socolei, dincolo de barieră
Marele Dicționar Geografic al României, vol. V, București, 1902, p. 639.
Mircea Ciubotaru, Tezaurul toponimic al României. Moldova, volumul I, Repertoriul istoric al unităților
administrativ-teritoriale. 1772-1988, partea a 2-a, Iași, 1988, p. 579.
17 Idem, „Misterele onomastice” ale Iașilor (IX), în „Cronica Veche”, anul V, nr. 2, februarie 2015, p. 5.
18 Documente privitoare la istoria economică a României. Orașe și târguri (1761-1861), Moldova, seria A,
vol. II, coordonat de Gh. Ungureanu, București, Direcția Arhivelor Statului, 1960, nr. 234, p. 355.
19 Geografia municipiului Iași, p. 147.
20 BAR, Manuscrise, C. Bobulescu, Schituri, biserici, mănăstiri, f. 5 r.; Leonid Boicu, Căile de comunicație
terestre în Moldova între anii 1834-1848 (II), în AIIAI, V, 1968, p. 132.
21 Negustorii și meșterii din târgușorul Socola figurau cu plata dărilor la această mănăstire, acest lucru
reieșind dintr-o statistică a așezării din 1851 (a se vedea: ANI, Vistieria Moldovei, 418/1851).
22 Laurențiu Rădvan, op. cit., p. 141.
23 Idem, Noi perspective asupra relațiilor dintre mănăstiri și orașe: cazul mănăstirii Sf. Ioan Zlataust din Iași, în
HU, tomul XXIII, 2015, p. 219.
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[...] așa precum lăcuințile ce s-au înființat pe ace parte de loc, să înființează și să vor înființa
prin de bună alcătuire cu monastire zisă au avut țintire de a să întemeie parte de târg, din care
monastire într-al său folosul ei și statornicire zilei de târg fiind pentru înlesnire acelor ce ș-au
făcut asămine lăcuință, și pentru obșteasca îndemănare24.

Practic, prin încuviințarea ținerii unor zile de iarmaroc aici, se facilita și dezvoltarea
economică a târgușorului apărut dincolo de bariera Socolei.
Realizarea șoselei dintre Iași și Vaslui, amintită anterior, a început în 1838, trecând pe
la noua barieră a Iarmarocului spre Socola25. Chiar dacă, la nivel declarativ, toate acestea
se petreceau într-un ritm alert, în realitate, lucrurile stăteau cu totul altfel, în majoritatea
cazurilor punerea în practică a planurilor realizându-se cu mare întârziere. Din documente
reiese că, în martie 1840, pe drumul „de la Socola până la Vaslui să află multe pârăuțe
glodoase, fără poduri, și pe unde se află câte un podeț este stricat, încât nu-i cu putință a
călători cu trăsuri mari”26. Acest lucru este confirmat și de relatările călătorilor străini din
februarie 1842, de unde aflăm că drumul care lega orașul de satul Socola „trece printr-o
stradă murdară, zona nefiind suficient de largă pentru toate trăsurile”27. În același an, se
avea în vedere „ca binali ci să fac di la rohatca28 Socolii pănă la viia Înălțâmii Sali să fie cu
departare di la șanțurili șoselii de patru stânj(eni)”29. La fel ca în oraș, alinierea și lărgirea
străzii trebuiau să fie respectate la realizarea unor noi construcții30.
Cu un an înainte, este pomenită în documente pităria din târgușorul peste bariera de
la Socola, indiciu că locuirea și activitățile economice din zona de după barieră luaseră
amploare31. Aceasta reprezintă prima sursă în care târgușorul de la Socola este pomenit în
documente32. Prin urmare, considerăm că prin măsurile edilitare amintite anterior se avea
în vedere cel mai probabil repararea caselor și dughenelor construite necorespunzător, din
târgușorul deja format, cât și lărgirea drumului, ținându-se cont și de interesele domnului
Moldovei, ce avea moșia în imediata apropriere. Fără a avea o dată certă, suntem de
părere că târgușorul de la Socola s-a format în perioada 1838-1841, unul din principalii
factori care a determinat apariția sa fiind dorința domnului Moldovei de refacere a drumului din Iași și din Vaslui, lucru care ar fi impulsionat posibilități bune de câștig pentru
negustorii stabiliți în noua așezare.
Din cercetările făcute în arhiva ieșeană, rezultă că târgușorul de la Socola se afla sub
ascultarea aceluiași comisar ca cel de la Păcurari. Astfel, la 1848, îl găsim în fruntea celor
două târgușoare pe Neculai Angheliu33. Din documente aflăm că acesta se bucura de apreANI, Secretariatul de Stat, 1485, f. 12 r.
Aurel Maxim, Poșta principatului Moldovei în timpul lui Mihail Sturza (1834-1849), vol. III, Iași, Editura
Printis, 2015, p. 151.
26 ANI, Vistieria Moldovei, 19/1840, f. 1 r.
27 Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea, serie nouă, vol. IV, coord. Daniela Bușă,
Editura Academiei Române, 2007, p. 81.
28 Bariera orașului.
29 ANI, Isprăvnicia ținutului Iași, 4035/1842, f. 1 r.
30 Dumitru D. Rusu, Administrația orașului Iași la începutul epocii moderne, în AIIAI, XIV, 1977, p. 319.
31 ANI, Secretariatul de Stat, 813/1841, f. 12 r.
32 A se vedea: ANI, Isprăvnicia ținutului Iași, 813/1841.
33 ANI, Secretariatul de Stat, 1970/1855, f. 2 r.
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cierile locuitorilor din cele două târgușoare34. Văzută per ansamblu activitatea comisarilor
din aceste târgușoare, lucrurile nu stăteau așa de bine, șansele mari ca ei să fie mituiți îi
făceau să nu fie receptivi la toate problemele locuitorilor, ci mai degrabă deschiși în a-și
urmări propriile interese. Este evidentă uneori lipsa măsurilor pe care ei trebuiau să le ia
împotriva speculanților care treceau din târgușoare în oraș, vânzându-și produsele la
suprapreț, „fără să fie opriți la rohatce sau neîngăduiți de acei sub nume de comisari ai
Isprăvniciei, ca unii ce se mituiesc cu bani și tot felul de producte și lucruri, de către
precupeți”35. O posibilă cauză a acestui lucru era faptul că activitatea lor era benevolă, spre
deosebire de târgurile și târgușoarele aflate la distanță de orașul Iași, unde comisarii
beneficiau de lefuri hotărâte de Vistierie, cuprinse între 100 și 150 de lei36.
La început, mențiunile despre locuitorii târgușorului de la Socola sunt extrem de
reduse și răspândite aleatoriu prin diferite documente, ceea ce face imposibilă stabilirea
unui număr aproximativ al acestora. Într-un document din anul 1843, în târgușorul peste
bariera Socolei sunt pomeniți un anume Strul, fost arendaș din satul Pietrăria, și Marcu
burlacul, venit din Iași37. Pe cel din urmă îl întâlnim doi ani mai târziu într-o listă de rachieri
care își desfășurau activitatea aici. Această sursă conține date utile demografice și economice: pe lângă Marcu, în târgușor găsim alți unsprezece negustori38. Analizându-le
ocupațiile, este evident că industria alcoolului a reprezentat și aici una dintre principalele
ocupații, aducând importante venituri atât negustorilor, cât și stăpânului moșiei. Uneori,
existau neînțelegeri între negustori și cei care dețineau dughenele din târgușor, precum
pricina pentru chiria unei dughene între Vasile Lăpușneanul și Moscu bulgarul, ambii
locuitori ai târgușorului39. Dacă primul contesta faptul că fusese dat afară din dugheană
înainte de încheierea contractului, Moscu își argumenta decizia precizând că Lăpușneanu
„n-au urmat cu plata chirii la vremi, și au făcut stricăciuni”40.
Un aspect interesant este dat de faptul că, în prima parte a existenței târgușorului, în
afara lui Strul, menționat anterior, nu am întâlnit în documentele analizate niciun alt evreu.
Acest lucru se explică probabil prin apropierea târgușorului de la Socola de oraș, în special
de zona Podului Roș, bine populată cu evrei, de unde ar fi venit o concurență serioasă.
Unii evrei au preferat, mai degrabă, să meargă puțin mai departe de Socola, în târgușorul
de la Poeni, întemeiat în aceeași perioadă cu populație integral evreiască41.
Primele date concrete privind populația așezării le găsim în statisticile din 1851, în
care am identificat și o sporire a numărului evreilor. Informații despre numele și ocupațiile
lor găsim în Tabla tuturor jâdovilor din târgușorul Socola. Astfel, întâlnim un număr de zece
evrei, majoritatea crâșmari de meserie42.
ANI, Documente, 371/1028, f. 1 r.
Documente privitoare la istoria economică a României, nr. 265, p. 394.
36 ANI, Secretariatul de Stat, 1970/1855, f. 2 r.
37 ANI, Vistieria Moldovei, 317/1838, f. 519 r.
38 ANI, Primăria Iași, 9/1845, f. 5 r.
39 ANI, Documente, 79/66, f. 1 r.
40 ANI, Ministerul de Interne, tr. 1772, op. 2020, nr. 13954, f. 6 r.
41 Alexandru Balș, stăpânul moșiei Poeni, făcea în mai 1845 o înțelegere cu aproximativ 29 de evrei
pentru întemeierea unui târgușor pe moșia sa (ANI, Vistieria Moldova, 299/1845).
42 Ibidem, 418/1851, f. 190 v.-191 r.
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Pe lângă aceștia, în listele negustorilor patentari și a calfelor lor găsim un număr de
șaisprezece negustori patentari, din care nouă erau de starea a III-a și șapte calfe. Toți
aceștia erau crâșmari, majoritatea practicându-și meseria în dughenele sau crâșmele proprii.
Separat de aceștia, în listă îl găsim pe Teodor Gheorghiu, „șezător la crâșma moșii
Socolii”43. Dacă mare parte din negustorii creștini își desfășurau activitatea în dughenele
proprii, majoritatea evreilor le aveau în chirie.
Numărul meșterilor era mai redus, din același dosar reieșind un total de patru
meșteri, din care doi erau de starea a III-a, ceilalți doi fiind calfe. Ca îndeletnicire, doi erau
teslari, un ciubotar și un cojocar, aceștia plătindu-și dările la diferite bresle din oraș44.
Chiar dacă nu îl găsim în Lista târgurilor și târgușoarelor mai însemnate din 185545, târgușorul
de la Socola este întâlnit în Tabla precum urmiază împlinire birului de la negustorii creștini și
jidovi, meșteri de prin târgurile și satili acestui ținut pe sfertul 1 din 1855, unde apărea alături
de Târgu Frumos, Podu Iloaiei, Nicolina, Bivolari și Sculeni. În respectiva listă găsim opt
negustori patentari de starea a III-a, cinci calfe și câte doi meșteri de starea a III-a și alte
două calfe. De remarcat este lipsa mențiunii evreilor din târgușor46. Aceleași cifre pentru
târgușorul Socolei le găsim și în statisticile pentru anii 185647 și 185748. În concluzie, comparând datele pentru perioada 1851-1857, se poate observa o ușoară scădere a numărului
negustorilor, în timp ce cel al meșterilor a rămas același. În lipsa negustorilor și meșterilor
de starea a I-a și a II-a și prezența numai a celor de starea a III-a și a calfelor acestora, se
poate deduce faptul că populația târgușorului era și aici una destul de săracă, activitățile
acesteia având un caracter limitat.
Aprecieri privitoare la numărul populației din târgușorul Socola întâlnim și în câteva
studii. Victor Tufescu afirma că în târgușorul de la Socola se aflau aproximativ 72 de
familii49 . Neavând nicio sursă documentară din care să reiasă acest lucru și confruntând
datele cu materialele găsite până în prezent, considerăm că cifra menționată de Tufescu este
una fără bază. Ecaterina Negruți estima populația târgușorului la 1859 între 100 și 200 de
persoane situând-o, raportat la târgurile ținutului Iași, la nivelul târgușorului Poeni50. De
asemenea, Din lucrările statistice ale Moldovei, capitolul II, Populațiunea pe 1859 și 1860, reiese
că la Socola erau înregistrate 116 suflete, grupate după sex, profesie și categorie socială51.
Această ultimă lucrare este singura care poate fi luată în considerare dintre cele citate mai
sus, cu toate că nu am identificat acte care să certifice și aceste cifre.
Numărul redus al populației, comparativ cu târgușoarele Nicolina și Păcurari, se
explică prin plasarea așezării într-un loc care încă nu avea un bun vad comercial, noua
Ibidem, f. 90 r.
Ibidem, f. 123 r.
45 În respectiva listă, în cadrului ținutului Iași regăsim târgurile și târgușoarele: Târgu Frumos, Podu
Iloaiei, Bivolari, Sculeni, Nicolina, Poeni și Goești (Documente privitoare la istoria economică a României, nr. 269,
p. 396).
46 ANI, Vistieria Moldovei, 147/1855, f. 73 r.
47 Ibidem, 151/1856, f. 71 v.
48 Ibidem, 95/1857, f. 101 v.
49 Victor Tufescu, Asupra așezării și desvoltării orașului Iași, p. 308.
50 Ecaterina Negruți, Clasificarea localităților urbane din Moldova, în AIIAI, XII, 1975, p. 13.
51 Din lucrările statistice ale Moldovei, capitolul II, Populaţiunea pe 1859 şi 1860, Iaşi, 1862, p. 115.
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rută comercială care făcea legătura în Iași și orașele importante din sudul Moldovei
nefiind la fel de utilizată precum cea tradițională de la Nicolina. Sub raport social și economic, se poate remarca că populația era alcătuită din categorii de jos, mai puțin înstărite.
De asemenea, dacă ne raportăm la târgușoarele Păcurari sau Zalhana, mai putem remarca
aici un număr mic al evreilor.
Analizând sursele documentare, putem spune că târgușorul de la Socola era alcătuit
din crâșma moșiei, plus alte câteva dughene, majoritatea comercializând băuturi alcoolice.
Urmărind diferite planuri și hărți, se poate observa traseul drept al uliței pe marginea căreia
se găseau casele și dughenele locuitorilor din târgușor, care alcătuiau un front continuu52.
Târgușorul de la Zalhana
Un alt târgușor apărut la marginea Iașilor a fost cel de la Zalhana. Numele provine de
la cuvântul zahana (măcelărie), atestat în Moldova la 1713, care își are originea în termenul
turc salhane (derivat apoi în formele „zalhana” sau „sahana”)53. Târgușorul a apărut în
partea de est a orașului, în stânga Ciricului, într-o zonă în care se ținea „din vechime” un
iarmaroc, fără însă ca aici să funcționeze vreo căsăpie, dincolo de bariera ce se afla la
capătul Uliței Ciurchi54. La fel ca la ieșirile de la Nicolina și Păcurari, aici s-a înființat, în
scop igienico-profilactic, o carantină, la care s-au amenajat câteva încăperi destinate cinovnicilor și medicilor55.
Ca și la Socola, nu dispunem de o sursă care să ateste apariția propriu-zisă a târgușorului și nici modalitatea de formare a acestuia. Drept urmare, am încercat să urmărim
informațiile care fac referire la zona în care se va forma ulterior târgușorul de la Zalhana.
Un punct de plecare al apariției viitorului târgușor peste bariera de la Zalhana l-a
constituit înființarea unei velnițe pentru producerea alcoolului, inițiativă a unui grup de
negustori evrei stabiliți în acel loc, „hrana noastră fiind la o velniță peste rohatcă” (la 1839,
velnița exista deja)56.
Una din explicațiile localizării velniței în afara orașului ține de măsurile Eforiei
orașului de după 1834, prin care se dorea stăvilirea incendiilor și asigurarea curățeniei
orașului, măsuri ce se înscriau în prevederile Regulamentului Organic 57. Pe lângă interesele comerciale, prin așezarea evreilor dincolo de barierele orașului, ei încercau de fapt
să se sustragă de la plata taxelor, Eforia dorind ca „acest rachiu să se supuie la aceiaș plată
precum urmiază în oraș, în folosul său”58. Acest aspect era completat de lipsa de organizare a
autorităților, incapabile să gestioneze statisticile ce sufereau mereu modificări, pe fondul
mutațiile demografice care aveau loc în acei ani.
A se vedea planurile orașului Iași din 1844, 1855 și 1857.
Mircea Ciubotaru, „Misterele onomastice” ale Iașilor (XXXIII), în „Cronica Veche”, anul VII, nr. 5 (76),
mai 2017, p. 5.
54 Idem, „Misterele onomastice” ale Iașilor (XXXII), în „Cronica Veche”, anul VII, nr. 6 (77), iunie 2017, p. 6.
55 Sorin Grigoruță, Boli, epidemii și asistență medicală în Moldova (1700-1831), Iași, Editura Universității
„Alexandru Ioan Cuza”, 2017, p. 66.
56 ANI, Vistieria Moldovei, 317/1838, f. 106 r.
57 Mircea Ciubotaru, „Misterele onomastice” ale Iașilor (XXXIII), p. 5.
58 ANI, Eforia Iași, 9/1845, f. 2 r.
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Atrași de posibilitățile mai bune de câștig prin eliminarea concurenței din oraș, evreii
s-au stabilit cu învoiala stăpânului moșiei, cel mai probabil mănăstirea Dancu, aceasta
fiind interesată de câștigurile din taxele pe care le percepeau din vânzarea rachiului. În
perioada regulamentară, velnicerii trebuiau să plătească stăpânului moșiei o taxă anuală
pentru băutura vândută indiferent dacă lucrau sau nu59. Dacă este să ne raportăm la
numărul vedrelor descoperite la 1845 de reprezentații Eforiei, de aproximativ 380, un
procent mult mai mare decât în cazul celor găsite în târgușorul Socola (8), dar mai mic
decât în cazul târgușoarelor de la Nicolina și Păcurari, venitul obținut din producerea și
comercializarea alcoolului era unul mediu, ceea ce înseamnă că stăpânul moșiei obținea un
venit destul de important.
Nu putem decât estima data apariției târgușorului de la Zalhana, cam în aceeași
perioadă cu cele de la Socola și Păcurari. Așezarea unor oameni aici a fost facilitată de
prefacerea în piatră a vechiului pod de lemn de la bariera Zalhana (în 1842), lucru ce a
permis o deplasare mai eficientă a negustorilor care foloseau acest drum pentru a intra/ieși
din Iași.
Prima sursă pe care am găsit-o privitoare la existența târgușorului de la Zalhana este
o listă de rachieri din anul 1845, unde figurează nouă persoane, toți evrei lucrători la
velniță60. Lista respectivă este o sursă documentară demografică, care suplinește lipsa
datelor din catagrafiile de la 1845 (unde apare doar Târgușorul Nicolina).
Analizând sursele anterioare și cunoscând statisticile celorlalte târgușoare ale ținutului Iași la 1845, reiese faptul că Zalhana face parte din categoria târgușoarelor înființate
cu populație integral evreiască, astfel de exemple mai fiind târgușoarele aflate tot în
ținutul Iași, de la Zaboloteni, Căminărești și Poeni.
Pe lângă interesele comerciale, o altă cauză a stabilirii cât și a creșterii numărului
evreilor în târgușor a fost decizia Adunării Obștești din anul 1844
[...] prin cari pune îndatorire jidovilor orândari de pi la sate a să tr(a)ge prin târguri. S-au pus
îndatorire orândarilor de a să pregăti și a să desfaci de orânzi, ei văzându-se siliți a să muta
numaidecât prin târguri în cari era cunoscută strâmtorire și mai ales în târgușoarile61.

Hotărârea domnului Moldovei avea în vedere și un alt motiv bine întemeiat, imigrarea evreilor aducându-i numeroase beneficii în scop personal62. Se dorea astfel „să să
urmezi cu împlinire dării de la ei”63. În cazul târgușorului de la Zalhana avem și exemple
de evrei „izgoniți” de la sate: un Ilii Haim, Ițic Aronovici, Strul Iancovici, Herșcu Raiter64.
Ca și în cazul târgușorului de la Socola, primele și singurele informații concludente
referitoare la populația târgușorului le aflăm într-un document de la 1851, din care rezultă
Alexandru I. Gonța, Începutul industriei alcoolului în Moldova feudală, în AIIAI, VIII, 1971, p. 156.
ANI, Eforia Iași, 9/1845, f. 5.
61 ANI, Vistieria Moldovei, 27/1844, f. 20 r.
62 Dumitru Ivănescu, Evrei și români la mijlocul secolului al XIX-lea, în Modernizare și construcție națională
în România. Rolul factorului alogen (1832-1918), volum coordonat de Dumitru Vitcu, Dumitru Ivănescu și
Cătălin Turliuc, Iași, Editura Junimea, 2002, p. 99.
63 ANI, Vistieria Moldovei, 27/1844, f. 46 r.
64 Ibidem, 29/1844, f. 116 v.
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că majoritatea populației era alcătuită din evrei. Astfel, în „Tăblița tuturor jădovilor
aflători în târgușorul de la Salhana din ocol Braniște țin. Eșii, 1851” găsim un număr de
șaptesprezece evrei. Ca meserii, este relevant faptul că cincisprezece erau crâșmari, unul
sacagiu și un croitor65. Din același dosar rezultă că în târgușor se aflau doi negustori
patentari, ambii de treapta a III-a, făcând parte din breasla crâșmarilor66. Ca în cazul târgușorului de la Socola, și la Zalhana activitatea de bază era comercializarea alcoolului. De
asemenea, putem remarca domeniul extrem de restrâns de activitate al meșterilor, ceea ce
confirmă condiția modestă a celor care își desfășurau activitatea aici.
Pe lângă locuitorii evidențiați anterior, tot în târgușorul de la Zalhana am identificat o
persoană sub protecție străină, Gheorghe Gheună, despre care aflăm că avea din 1850
pașaport de Constantinopol67.
Treptat, numărul locuitorilor din târgușor, în special al creștinilor, a crescut, lucru
evidențiat într-o statistică din 1861, în care așezarea era inclusă administrativ la orașul Iași,
făcând parte din Despărțitura a VI-a. Cu toate că a fost inclus în cuprinsul orașului, locul a
rămas tot cu denumirea de târgușor68. Spre deosebire de târgușorul de la Socola, pentru cel
de la Zalhana am identificat un plan, care înfățișează așezarea la 1885, întinsă pe ambele
maluri ale Ciricului.
Concluzii
Târgușoarele de la Socola și Zalhana de la marginea orașului Iași au apărut fără o
organizare oficială, până ce administrația a trebuit să le ia în considerare și să le înregistreze, recenzeze și taxeze. Unul din principalii factori care au dus la apariția și evoluția
acestora a fost îmbunătățirea căilor de comunicație ce au facilitat dezvoltarea lor economică, dezvoltare de care a beneficiat atât domnia, cât și stăpânii moșiilor pe care au
apărut aceste așezări, în acest caz câteva mănăstiri din vecinătatea orașului Iași. Un alt
aspect ce trebuie evidențiat constă în faptul că toate aceste transformări economice au
influențat atât aspectul social, cât și mobilitatea demografică destul de importantă care a
avut loc în cele două târgușoare. Un aspect important din punct de vedere etnic ține de
faptul că în târgușorul de la Socola au predominat negustorii creștini, în timp ce în cel de
la Zalhana majoritari au fost evreii, fapt influențat de interesele comerciale la nivel zonal
ale celor două categorii de negustori.
Deși au fost secundare, atât economic, cât și demografic, față de așezările similare de
la Nicolina și Păcurari, trebuie subliniată totuși importanța comercială a târgușoarelor de
la Socola și Zalhana ca puncte de legătură între oraș și satele din împrejurimi, comercianții
instalați dincolo de barierele orașului preferând să preia diverse produse de la țărani, pe
care le revindeau în oraș. Prin urmare, cele două târgușoare pot fi privite ca spații comerciale și ca loc de popas pentru negustorii aflați în tranzit dinspre și spre oraș. Singurul
târgușor din preajma Iașilor care poate fi privit ca târg de sine stătător rămâne Nicolina.
Ibidem, 418/1851, f. 171 v.
Ibidem, f. 159 v.
67 Ibidem, f. 221 v.-222 r.
68 ANI, Primăria Iași, 99/1861, f. 444 v.
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ANEXE
1. Tabla neguțătorilor patentari cu calfele lor din târgușoru Socolii (1851)

Calfele

Starea a 3-a

Starea a 2-a

Numele
fieștecăruia

La care clasie de
dare să cuvine a fi

Starea 1-ia

Rânduiala în care să află acum
fieștecare

Numirea ceastiei

Feliul nației

Numărul casălor și a dughenilor

Prescrierea negustorilor din târgul Socolii ținutul Eșii breasla a M. Sv. Ioan Gură de Aur

Luarea aminte

4 Ștefanache telal
bașa

moldovan

crâșmari

1

dugheana sa de
veci; plătind până
acum darea în Ieși
la breasla heristegiilor

7 Grigori Păvălianu

tij

tij

1

dughiana sa de
veci; plătind darea
în Ieși la calfile
crâșmarilor

13 Ioan cioclu

tij

tij

1

dughiana sa de veci;
plătind pănă acum
darea de căpătâieri
în satu Bârnova

14 Moisi Ghica

tij

tij

1

dughiana sa de
veci; plătind darea
în Ieși la breasla
herestegiilor

17 Iacobache Buiciuc

tij

tij

1

dughiana sa de
veci; plătind darea
în Ieși la breasla
crâșmarilor

20 Vasile Vișinotă

tij

tij

1

casa de veci; făcut
sudet elinesc din
anul 1845 cu patenta
supt no … Însă
după
cercetaria
făcută numitul să
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21 Iacobache
Ștefan Ghica

discopere că au
slujit mai mulți ani
între slujitori poliții
capitalii pănă la
înființarea jandarmilor pentru care
el fiind localnic de
aicia din nație moldovan i s-au și luat
patenta și s-au
trimes Visterii
dughiana sa de
veci; plătind până
acum darea la
breasla hiristegiilor

sin tij

tij

1

29 Tudurache
sin tij
Grigori, sârbu

tij

1

dughiana sa de
veci; plătind până
acum la breasla braharilor trita a 3-le

31 Ștefan zet Sofianu

tij

tij

1

dughiana sa de
veci; fără dare
însurat din anul
1850

35 Dumitru Rojoban

tij

tij

Suma urmii

9

14 Neculai
Tăzlăoanu

moldovan

crâșmari

30 Condurache
Ciolan

tij

tij

31 Ioan Sofianu
tij
S-au scăzut dintre
neguțători și trecut
pintre nevolnicii

tij

59

1 șede cu chirie în
dughiana privilighitului
neculai
Mogâldia; plătind
darea în Ieși la
bre(a)sla
2
1 calfă în dughiana
lui Moisă Ghica,
însurățăl din anul
1851
1 casa sa; plătind
darea la brahari în
Ieși; triapta 3-lea
dar în privire că el
este surpat s-au
pus la această dare
1 șede în casă cu
gineri-su,
Ștefan
zet Sofianu; fiind
bătrân și la o mână

Andrei Melinte
satului Socola, pi
temeiul rezoluției
pusă. No.1202
34 Ioan Șologan
tij
S-au scăzut dintre
neguțători și trecut
pintre nevolnicii
satului Socola, pi
temeiul rezoluției
pusă ... No. 12025
36 Grigori ginerile tij
Spânului

străcat; plătind până
acum darea la
breasla crâșmarilor
1 plătind până acum
darea la breasla
crâșmarilor; starea
3-le în priivire că
este stricat la o
mână

crâșmari

crâșmari

Calfe piste tot
Adică noî patentari stare al treile și șaște calfe, peste tot.

ANI, Vistieria Moldovei, dos. 418/1851, Litera B, f. 89 v.-91.
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9

1 în dughiana lui
Gheorghi Atudurei
din oraș. Plătind și
până acum darea
în Ieși la calfile de
crâșmarii
7

9

1 Toder Ghiorghiu
șezători la crâșma
moșii Socola no. 55,
însă el fiind făcut
sudet elinescu din
anul 1850 și căsătorit tot din acest
an. La cercetare
descoperindu-să că
este fiu de pământianu născut în
acest prințipat, nici
părintele său din
nație grec nici el și
nici cel venit de
piste hotar pentru
care luândui-să patentă s-au trimes
visterii.
8 adică opt
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2. Tabla neguțătorilor meșteri din târgușorul Socola (1851)

15 Andrii
Rotariu

moldovan

rotari și olariu

1

41 Panaite
Mârlianu

tij

cojocariu

1

19 Sămion
Moroșanu

tij

teslari

35 Ilie Topciu

tij

cibotar

2
Adică doi patentari triapta al triile și doî calfi
semnătura martorilor
pentru secretar: N. Avramu

moșii Socolii

ANI, Visteria Moldovei, dosar 418/1851, f. 123 v.-124 r.
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J. Gheorghiu

Luarea aminte

Calfele

Treapta a 3-a

Numele și
porecla
fieștecăruia

Rânduiala în
care să află
acum fieștecare

Treapta a 2-a

La care clasie de
dare să cuvine a fi

Treapta 1-ia

Numire
ceastiei

Feliul nației

Numărul căselor și a dughenilor

Prescrierea meșterilor din târgul Socoli, ocolul Codru,
ținutul Ieșii, proprieta(te)a M.Sv. Ioan Gură di Aur

venit
din
satu
Vlădiceni; au fost cu
dare între birnicii
acestui sat; șede cu
chirie în dughiana
lui Vasâli Liodiu,
sudet elinesc
dughiana sa; plătind
până acum dare la
breasla cojocarilor
triapta al 3-le, în
orașul Ieșii
1 casa sa; plătind până
acum dare în Ieș la
breasla zugravilor
1 șădi cu chirie la
acest no.; plătind
dare până acum în
Ieș la calfile de
cibotari moldoveni
în Ieș.
2
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3. Tăblița tuturor jădovilor aflători în târgușor(ul) de la Salhana din ocol Braniștii,
tă(nu)t(ul) Ieșii, 1851
Prescrierea jidovilor din târgul de la Salhana,
ocol(ul) Braniște, Ținutul Ieșii, breasla crâșmarilor

Văduvile

Bătrâni nevolnici

Sudeți

Numărul casălor

Numele și porecla

Meserie ce
uneltește
fieștecare

Raele

Supuși
dărilor

Numirea ceastiilor

Luare aminte

2 Haim Lișcovici

crâșmar

1

3 Moisă Elișe
5 Ițăc Leibovici
6 Avram sin Șmil, argintar
7 Mihel sin Solomon

tij
tij
tij
tij

1
1
1
1

tij
tij

1
1

tij
tij

1
1

sacagiu
crâșmar
tij

1
1
1

tij

1

tij
tij
cu chirie în casa lui Șulem
Aronovici
în casa lui

16 Lupu sin Mihel

tij

1

în casa lui

17 Șmil sin Pincas

cu
amănunta

1

tij

7 Haica vădana
8 Leiba Haimovici
9 Ițăc Moșcovici
10 Etla Argintărița
11 Bercu sin Solomon
12 Haim Naftalovici
13 Iancu Sacagiu
14 Avram sin Aron
15 Nisăm Șamunovici

Șulăm Aronovici

15

în casa lui
tij
tij
tij
tij
1 în casa ficioră-său
crășmar în casa lui
asămine
1 în casa ei
tij
tij

2 adică două văduve și cinsprezăci jădovi raeli,
iar piste tot șaptisprezeci

1851, avg(us)t 2
Com(isia) Catagrafii
Acesta fiind număr(ul) jădovilor discoperit.
Să adiverești și de această comisie
de Șt. Gâ(n)dumer
1851, avg(us)t 4
ANI, Visteria Moldovei, dosar 418/1851, f. 171 v. -172 r.
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4. Tabla neguțătorilor din târgușorul de la Salhana, Ocol Braniște, ți(nu)t(ul) Ieșii
(1851)

Feliul
nației

Rânduiala
în care să
află acum
fieștecare

Numele fieștecăruia

4 Gavril Morăitu
18 Dumitrachi Theodoru
2, adică doi patentari

La care clasie de
dare să cuvine a fi
Luarea aminte

grec

1

moldovan
avg(ust) 2

1

Comisia Catagrafii
Aceștia fiind patentarii aflători în târgușorul pomenit.
Să adeverești și de această comisie
de Șt. Gâ(n)dumer
ANI, Visteria Moldovei, dosar 418/1851, f. 99 v.-100 r.

5. Planul târgușorului Salhana (1885)

ANI, Planuri și Hărți, nr. 490, f. 1.
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Calfele

Numirea ceastiei

Treapta
1-ia
Treapta
a 2-a
Treapa a
3-a

Numărul casălor și a dughenilor

Prescrierea neguțătorilor din târgușorul Salhana din ocol Braniște ținutul Ieșii
breasla crășmarilor

fiind crășmar în
casa lui
asămine

Andrei Melinte
Emergence and Evolution of the Neighbourhoods at the Periphery of Iași
in the first half of the 19th Century:
The Neighbourhoods of Socola and Zalhana
(Abstract)
Keywords: Iaşi, Socola, Zalhana, Tătăraşi, urban economy, neighbourhoods.
Among the main factors influencing the emergence of small neighbourhoods making up the
topic of this paper, it is worth noting social and demographic mobility, impacted by the alert
political, social, and economic changes within the first half of the 19th century. In the first period of
their existence, these settlements had a separate tax and administrative regime, but they were
subsequently included within the city. Another highlighted aspect was the fact that the two
neighbourhoods were founded on monastery estates. From a historiographic perspective, the
evolution of Socola and Zalhana neighbourhoods is very little known, which made our endeavour
equally inciting and difficult.
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Orașul se schimbă. Iașul în anii ’50,
comerț, dotări edilitare, salubritate
Alexandru Aioanei*

Unul dintre orașele care a avut cel mai mult de suferit după al Doilea Război Mondial,
Iașul a rămas în urma conflagrației cu pagube importante și o ruptură majoră cu ceea ce a
fost înainte de 1941. Anii războiului au distrus o lume și au ușurat eforturile comuniștilor
care se pregăteau să preia puterea. După doi ani de lipsuri și greutăți, începând cu 1947,
Iașul a intrat într-o perioadă de transformări profunde. Lumea cosmopolită a vechiului
oraș s-a stins sub loviturile politicilor represive și antisemite, ale distrugerilor produse de
război și ale dezechilibrelor sociale din anii postbelici. După război, orașul nu și-a mai
recăpătat ritmul de odinioară, a avut de suportat prezența trupelor sovietice, lipsa alimentelor, tulburări sociale, greve, epurări, arestări. Pentru orașul amorțit de război și foamete
a urmat o perioadă de transformări profunde, care aveau să schimbe odată cu peisajul
urban și viața cotidiană.
În 1944, orașul Iași avea o suprafață de 1.986 de hectare, cu o populație de aproximativ 97.000 de locuitori, din care 93.000 erau etnici români. În anul 1966 orașul s-a
extins, ajungând la o suprafață de 2.570 de hectare și o populație de 160.889 de locuitori.
Această creștere a fost favorizată de industrializarea accelerată1. Economia Iașului a suferit
transformări importante începând cu deceniul șapte al secolului trecut, când industria
ușoară a pierdut teren în fața unor sectoare noi precum electrotehnică, construcții, industrie
grea sau industria constructoare de mașini2.
În perioada interbelică, funcționau în Iași 63 de fabrici din domeniul industriei ușoare.
Sectorul alimentar era reprezentat de mori, fabrici de ulei („Oles”, „Olivia”), fabrici de
bere („Racoviță”, „Zimbru”), unități de prelucrare a cărnii („Abatorul”). Industria textilă
era reprezentată de fabricile „Moldova-Tricotaje”, „Țesătura” și de alte multe unități mai
mici sau ateliere. Pe lângă acestea mai exista și o fabrică de țigarete. În domeniul industriei
grele funcționa o fabrică, „Progresul”, ce confecționa produse din fontă turnantă, mobilier
din fier și alte piese metalice, și Atelierele Nicolina, al căror profil de activitate era
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, Filiala Iași.
Cătălin Turliuc, Orașul Iași între anii 1945 și 1989, în Gheorghe Iacob (coord.), Iași – memoria unei
capitale, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2008, p. 401-404.
2 Ibidem, p. 406.
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repararea vagoanelor și locomotivelor. Toate acestea ne demonstrează că în perioada
dintre cele două războaie mondiale economia Iașului era profilată pe domeniile alimentar
și textil. Celelalte sectoare industriale fiind slab reprezentate3.
Ultimul an de război a paralizat activitatea economică a Iașului, astfel că în 1944 erau
în funcțiune doar șase fabrici și uzine4. În 1945 s-a înregistrat o anumită revigorare economică. La un an de la încheierea ostilităților militare, în Iași funcționau 24 de fabrici de
textile mari și mici, care aveau în total 486 de muncitori și o serie de alte unități industriale,
cu profil de activitate diferit, cum ar fi: Fabrica de spirt „Nicolina”, Fabrica de paste
făinoase „Păcurari”, Fabrica de oglinzi „Lazarovici”, Fabrica de bere „Zimbru” etc. 5. După
industria textilă, cel mai important domeniu era industria alimentară unde, în 1945, lucrau
peste 360 de persoane6.
Linia frontului, ocupația sovietică, apoi seceta au afectat serios economia Iașului. În
august 1946, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Camera de Comerț și Industrie
Iași a demarat o campanie de revizuire a firmelor din oraș și județ. Rezultatul acestei activități a fost radierea a peste 2.000 de firme care, în urma controalelor, s-au dovedit a fi
inactive7. Cu toate acestea, comerțul dădea semne de revenire, fapt care nu era întocmai pe
placul autorităților centrale. În oraș erau înregistrați 47 de comercianți de cereale sau
produse derivate din cereale, cei mai mulți fiind concentrați în zonele Nicolina, Socola sau
Păcurari8. Spre sfârșitul anului 1945 s-au înregistrat și cereri prin care se solicita aprobarea
redeschiderii unor ateliere manufacturiere sau unități comerciale9. De la 1 noiembrie 1945
până la mijlocul anului 1946, au fost înregistrate circa 150 de firme noi, cele mai multe
fiind magazine, băcănii, ateliere manufacturiere, restaurante etc.10. Camera de Comerț din
Iași era acuzată, în iulie 1946, că aproba autorizații pentru exercitarea comerțului fără
consultarea prealabilă a ministerului de resort11. Inspectoratul Comercial Iași a justificat
această măsură prin faptul că, deoarece orașul era foarte afectat de război, iar multor
antreprenori fiindu-le șterse firmele din Registrul Comerțului pe motive rasiale, s-au
impus o serie de măsuri rapide care să permită relansarea activităților economice12.
Revenirea la normal după anii de război nu s-a produs la Iași atât de repede pe cât s-ar
fi dorit. Luptele din vara lui 1944, desfășurate în împrejurimi, au afectat pe termen lung
atât economia zonei, cât și posibilitățile de aprovizionare ale populației. Estimările unei
delegații guvernamentale, care a vizitat Moldova la sfârșitul lunii septembrie 1944, arătau
Vasile Nimingean, Considerații geografice asupra industriei Municipiului Iași, în „Lucrările Seminarului
geografic «Dimitrie Cantemir»”, Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie,
nr. 4/1983, p. 161-162.
4 Aurel Loghin, Ion Agrigoroaiei, Emilian Bold, Iașul contemporan scurt istoric, 1918-1969, Iași, Editura
Junimea, 1969, p. 122.
5 ANI, Comitetul Județean PCR Iași, dosar 20/1945, f. 2.
6 Ibidem, f. 5.
7 ANI, Camera de Comerț Iași, dosar 540/1946, f. 24.
8 Ibidem, f. 28-30.
9 Ibidem, f. 31-43.
10 Ibidem, f. 140-145.
11 Ibidem, f. 11, 150.
12 Ibidem, f. 163-164.
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că în nordul regiunii a dispărut 30% din efectivul total de animale13. În primăvara anului
1945, în Moldova a fost însămânțată doar 25% din suprafața agricolă14. La toate acestea se
adaugă rechizițiile făcute de sovietici, greutatea cu care multe instituții ale statului și-au
reluat activitatea și problemele cu transporturile. În aceste condiții au fost impuse o serie
de măsuri restrictive, precum interzicerea sacrificării animalelor, a producției de mezeluri
și au fost raționalizate unele alimente15. Dacă în anii 1941-1942 magazinele din Iași erau
aprovizionate normal, iar viața de zi cu zi era prea puțin influențată de mersul războiului16, după 1944 realitatea s-a schimbat radical.
Seceta din vara lui 1946 a agravat și mai mult situația aprovizionării locuitorilor
orașului. Pentru că deja se vorbea de o criză alimentară acută, la 31 august 1946 a fost
înființat Comitetul pentru Ajutorarea Regiunilor Bântuite de Secetă (CARS), al cărui sediu
la Iași a fost pe strada Cuza Vodă, nr. 20. Pentru început, noul organism a încercat să ajute
populația Iașului prin înființarea a cinci cantine17. În paralel, Eduard Lăzărescu, primarul
de atunci al Iașului, a atras atenția guvernului asupra situației disperate a urbei. Nici aprovizionarea cu cereale din județele excedentare nu funcționa suficient de bine. De exemplu,
pe 15 noiembrie 1946, la Iași au ajuns doar 49 de vagoane de grâu din 348 promise, iar la
6 noiembrie, 57 de vagoane, ceea ce era total insuficient 18. Iarna dintre anii 1946-1947 a fost
foarte grea pentru populația Iașului și, chiar dacă începând cu luna martie s-a simțit o
anumită ameliorare a crizei alimentare, situația generală l-a făcut pe Eduard Lăzărescu să
afirme că „cetățenii privesc cu încredere activitatea Guvernului, dar totuși foametea îi face
să se manifeste”19.
Un articol publicat în ziarul „Timpul”, în iunie 1947, semnat de Demostene Botez,
descria Iașul ca pe o „tristă realitate vie”. Orașul se prezenta ca o realitate plastică și una
psihologică, peisajul era dominat de ruine la propriu și la figurat. Prea puține case fuseseră
atinse de mâna omului. Buruienile aduse de vând încercau să camufleze dărâmăturile.
Articolul se încheia cu un apel către cititori: „Să salvăm oamenii din Iași. Ființa lor,
moralul lor. E tot ce se poate face acum”20.
Nu doar criza alimentară a marcat viața ieșenilor după război. Anii marii conflagrații,
evenimentele tragice precum Pogromul de la Iași, politicile represive, evacuarea industriei
și a unor instituții în 1944 aveau să producă o serie de transformări ireversibile în viața
cotidiană a acestei urbe cosmopolite. După război, pe străzile Iașului și-au făcut prezența
trupele sovietice. Parcul Copou a fost transformat în loc de instrucție, cinematografele au
Marcel Dumitru Ciucă, Stenogramele ședințelor Consiliului de Miniștri. Guvernarea Constantin Sănătescu,
vol. 1, 2011, p. 236-237.
14 Ion Alexandrescu, Economia României în primii ani postbelici (1945-1947), București, Editura Științifică și
Pedagogică, 1986, p. 92-93.
15 Aioanei D. Alexandru, Între ruine, foamete și normalizarea vieții cotidiene. Iașul în anii 1944-1948, în
„Archiva Moldaviae”, nr. 6, 2014, p. 98-100.
16 Rodica Waidner-Ciurea, Iașul copilăriei mele, Sfântu Gheorghe, Editura Eurocarpatica, 2002, p. 203.
17 Aioanei D. Alexandru, op. cit., p. 104.
18 Ibidem, p. 104-105.
19 Ibidem, p. 106.
20 „Timpul”, an XI, nr. 3450, 8 iunie 1947, p. 1, 3.
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început să difuzeze filme sovietice, iar la Biblioteca universitară au fost scoase din uz
primele cărți pe motive politice21. În fosta capitală a Moldovei se arătau deja zorii noii lumi.
Iașul pe drumul „transformării socialiste”
În anul 1947 au început o serie de transformări instituționale la nivelul administrației
locale, care au anticipat schimbările majore ce au survenit odată cu instaurarea republicii.
La începutul lunii iulie 1947, a fost instituită, prin decizia nr. 19671/1947 a Ministrului de
Interne, Comisa Interimară a Municipiului Iași, menită să înlocuiască vechile structuri ale
administrației locale. Din cei cincisprezece membri, trei erau profesori și trei învățători,
restul fiind muncitori sau funcționari22. Aceștia erau obligați să depună un jurământ în fața
Inspectorului General Administrativ al Circumscripției VII Iași, care era reprezentantul
local al Ministerului de Interne. La depunerea jurământului Comisiei Interimare, prin care
noii funcționari își asumau să nu pericliteze ordinea de stat, Primăria a cerut să fie prezent
și un preot ortodox23. La 31 decembrie 1947, când Regele Mihai a fost forțat să semneze
actul de abdicare, la Iași, un fost strungar de la atelierele CFR Nicolina, Anton Paluga, era
numit primar24.
Aceste comisii au fost instituite ca o etapă de tranziție până la adoptarea legii de înființare a Sfaturilor Populare, ca organe ale puterii locale de stat, ce s-a produs la 13 ianuarie
1949. Însă, punerea în aplicare a fost întârziată mai bine de un an25. La Iași, denumirea
oficială a noii instituții era „Sfatul Popular al orașului de subordonare republicană Iași”.
Activitatea oficială a început la 1 martie 1951, fiind direct subordonată Comisiunii de Stat
pentru Aplicarea Legii Sfaturilor Populare. Structura de conducere era formată dintr-un
comitet executiv, alcătuit din președinte și vicepreședinte. Aceștia aveau în subordine
13 secții, cu un număr total de 221 de salariați. Venitul mediu al unui funcționar era de
9.932 de lei, retribuția președintelui fiind de 30.000 de lei, în timp ce a vicepreședintelui era
de 23.000 de lei26. Printre atribuțiile noilor instituții administrative regăsim: realizarea în
viața locală a principiilor orânduirii socialiste, asigurarea participării maselor populare la
conducerea treburilor obștești, apărarea și sporirea bunurilor comune ale poporului.
Sfaturile Populare urmau a fi conduse de comitete executive, care se alegeau dintre
deputații Sfatului. De altfel, s-a păstrat o diferență continuă între ceea ce era stipulat în
lege și modul de organizare și funcționare în realitate a Sfaturilor Populare27.
Recolta anului 1947 a dus și la rezolvarea parțială a problemei alimentare, astfel că pe
rafturile magazinelor ieșene au început să se găsească tot mai des mezeluri, brânzeturi sau
Aioanei D. Alexandru, op. cit., p. 108-110.
ANI, Primăria Iași, dosar nr. 3/1947, f. 3-4.
23 Textul jurământului depus de membrii Comisiei Interimare era următorul: „Jur a fi credincios
Regelui și intereselor Țării mele, de a observa în totul Constituția și legile țării, de a executa cu onoare și
conștiință funcțiunile ce-mi sunt încredințate și de a nu face nimic de a periclita ordinea de stat. Așa să-mi
ajute Dumnezeu” (ibidem, f. 5-6).
24 „Lupta Moldovei”, an IV, nr. 394, 4 ianuarie 1948, p. 1.
25 Nicoleta Ionescu-Gură, Stalinizarea României. Republica Populară Română: 1948-1950 transformări instituționale, București, Editura ALL, 2005, p. 159.
26 ANI, Sfatul Popular Iași, Secția Secretariat, dosar 1/1947, f. 227-230.
27 Nicoleta Ionescu-Gură, op. cit., p. 164-168.
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alte produse de acest fel. Însă naționalizarea industriei în 1948 a însemnat o creștere a
ponderii comerțului de stat în detrimentul celui privat. Numărul tot mai mare de cooperative și magazine de stat care comercializau produse raționalizate a dus la o scădere
considerabilă a comerțului privat28.
În toamna anului 1948 a avut loc un recensământ al întreprinderilor din Iași29. Potrivit
statisticilor Camerei de Comerț și Industrie Iași, în noiembrie 1948 erau înregistrate la
Registrul Comerțului 750 de firme individuale30. Pe lângă acestea au mai fost inventariate
18 întreprinderi naționalizate sau de stat, înscrise în registrul firmelor sociale. Printre
unitățile economice importante naționalizate regăsim: Sucursala Iași a Băncii Naționale,
Fabrica „Textila”, Fabrica de spirt „11 iunie”, Moara „1 Mai”, Întreprinderea pentru
exploatarea și industrializarea lemnului, Fabrica „Victoria”, „Țesătura” etc.31.
În anii 1947-1948 în Iași existau 1.347 de unități comerciale particulare și 32 de unități
cooperatiste. Acestea din urmă întâmpinau probleme cu aprovizionarea deoarece administratorii unităților industriale refuzau, de cele mai multe ori, să vândă la prețul impus de
stat32. Acest lucru a fost un prilej pentru autorități să caute mijloace pentru a reduce ponderea comerțului privat. În ianuarie 1948, Președintele Camerei de Comerț a afirmat că
numărul magazinelor din Iași era mult prea mare pentru puterea lor de aprovizionare. În
acest sens, Iosif David prognoza că populația se va îndrepta mai mult spre unitățile comerciale raționalizate33. Acest tip de comerț era desfășurat prin intermediul cooperativelor
care, fiind controlate din umbră de comuniști, se doreau a fi un exemplu și o alternativă la
comerțul privat. Spre exemplu, la finalul anului 1947, Cooperativa „6 Martie” a inaugurat
trei magazine noi, totalizând 13 puncte de desfacere în diverse cartiere ale orașului34. Tot
cu scopul dezvoltării magazinelor proprietate de stat, Anton Paluga, primarul Iașului,
după ce a efectuat o deplasare la București, unde a avut convorbiri cu Constantin Doncea,
a propus Comisiei Interimare înființarea unei Societăți Comerciale Comunale, care să aibă
în subordine magazine, brutării, crescătorii de animale sau fabrici de mezeluri35.
Cu toate încercările de reorganizare a comerțului, problema aprovizionării cu alimente
a persistat până în jurul anului 1955. Spre exemplu, în aprilie 1951 s-a constatat o lipsă
acută de carne, mălai, cartofi și produse lactate. Această criză era pusă pe seama faptului
că regiunea Iași a fost considerată zonă excedentară și i-au fost impuse cote foarte mari.
Alte cauze invocate de autorități au fost existența comerțului particular și rezistența opusă
de producătorii „chiaburi”. Cu toate acestea, apropierea zilei de 1 Mai nu putea să-i
găsească pe muncitorii ieșeni în situația de a nu-și putea procura cele necesare traiului.
Prin urmare, au fost deblocate cantități de alimente din fondul central, pentru a fi remediată temporar această stare a lucrurilor. Situația nu era una ușoară, deoarece liderii
ANI, Camera de Comerț Iași, dosar 627/1948, f. 2.
Ibidem, f. 11.
30 Ibidem, f. 13-59.
31 Ibidem, f. 69-71.
32 ANI, Sfatul Popular Iași, Secția Secretariat, dosar 2/1950, f. 420.
33 „Lupta Moldovei”, nr. 393, 3 ianuarie 1948, p. 3.
34 Idem, nr. 395, 6 ianuarie 1948, p. 3.
35 Idem, nr. 408, 22 ianuarie 1948, p. 3.
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regionali de partid erau îngrijorați de ce se va întâmpla după 1 Mai, deoarece aprovizionarea de la sistemul central nu se putea permanentiza. Aceste lipsuri au afectat în mod
evident și starea de spirit a populației. La cozile ce se formau în fața magazinelor, erau
deseori răspândite zvonuri „dușmănoase la adresa democrației populare”36.
Dovadă a problemelor alimentare cu care se confrunta Iașul după începutul colectivizării este și Decizia Sfatului Popular nr. 46 din 1952, prin care toți proprietarii de
grădini cu o suprafață mai mare de 100 m2, din orașul Iași, erau obligați a le cultiva după
un plan de cultură emis de Sfatul Popular. Acești proprietari trebuiau să declare suprafețele
și culturile ce se potriveau pe terenurile lor37. Cu toate că, după 1948, aprovizionarea
populației se desfășura pe baza cartelelor, în perioada sărbătorilor politice rafturile magazinelor se umpleau cu produse dintre cele mai diverse. De la centru directivele erau clare,
în zile precum 23 August sau 1 Mai trebuia să existe un comerț ambulant cu băuturi,
prăjituri, chifle, iar în preajma manifestărilor să se amplaseze tonete. De asemenea, în
aceste perioade magazinele erau obligate să-și expună în rafturi toate sortimentele de
produse38. Cu prilejul aniversării Republicii Populare Române în 1951, s-a dat ordin unităților de alimentație publică să facă o aprovizionare abundentă pentru luna decembrie,
punând accent pe fructe, legume și produse destinate copiilor. De asemenea, se cerea și
aprovizionarea cu produse de calitate din gama textilelor și tricotajelor, a îmbrăcămintei
pentru copii, dulciurilor, jucăriilor și cadourilor. Angajații magazinelor trebuiau să afișeze
coșuri estetic aranjate, cu sticle de vin sau lichioruri, cutii de bomboane, ciocolată etc.39.
La 26 decembrie 1954 a fost desființată, prin Hotărâre a Consiliului de Miniștri, aprovizionarea pe bază de cartele. Această măsură a fost motivată de faptul că sistemul „nu
mai permitea să se satisfacă într-o măsură mai mare nevoile crescânde ale oamenilor
muncii”. Desființarea cartelelor a fost urmată de ieftinirea unor produse alimentare și de
plata unor compensații financiare către muncitori40. Desființarea cartelelor a ridicat o serie
de sarcini suplimentare pentru sistemul socialist de aprovizionare: asigurarea stocului de
mărfuri pentru a se face față achiziționării la liber, adaptarea și dezvoltarea rețelei comerciale, intensificarea achizițiilor și valorificarea resurselor locale, creșterea răspunderii în
problema recepționării mărfurilor41. Cu toate că au încercat să se pregătească pentru acest
moment, renunțarea la cartele a prins, oarecum, pe picior greșit pe responsabilii unităților
comerciale. Dacă în ceea ce privește produsele alimentare nu s-au înregistrat deficiențe, în
cazul celor industriale nu s-a reușit acoperirea integrală a cererii42. Decizia Consiliului de
Miniștri din 26 decembrie 1954 a obligat autoritățile locale din Iași să crească numărul
magazinelor și unităților de alimentație publică din oraș. Astfel, în primele două luni ale
anului 1955, au fost deschise opt magazine alimentare, zece centre pentru desfacerea
ANI, Comitetul Regional PMR Iași, dosar 3/1951, f. 191-192.
Idem, Sfatul Popular Iași, Secția Secretariat, dosar nr. 2/1952, vol. I, f. 128.
38 Ibidem, dosar 2/1950, f. 380.
39 Ibidem, dosar 7/1951, f. 372-373.
40 Valentin Vasile, Consecințele reformelor monetare asupra vieții sociale (1947-1952), în „Arhivele Securității”, nr. 4, 2008, p. 244-245.
41 ANI, Comitetul Orășenesc de Partid Iași, dosar 2/1955, f. 48-50.
42 Ibidem, f. 51.
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pâinii, urmând ca în martie să se dea în folosință încă șase puncte de desfacere a pâinii,
nouă magazine alimentare și un punct de desfacere a cărnii. Pe lângă acestea erau în lucru
și șase aprozare. În continuarea acelorași măsuri s-a înființat o cofetărie pe strada
Ghelerter și s-a deschis un bar în cinematograful „Ilie Pintilie”. În același timp, au fost date
ordine pentru amenajarea grădinilor de vară la restaurantele Rarău, Bicaz, Cotnari,
Dunărea, Victoria, Cofetăria Amandina, la terasa-restaurant Iașul43.
În 1956, în cadrul CC al PMR a avut loc o discuție cu privire la comerț și aprovizionarea populației, la care au participat și reprezentanții partidului din teritoriu. În cadrul
analizelor s-a constatat că în zona de nord a Moldovei existau probleme serioase în ceea ce
privește aprovizionarea magazinelor. Mai mult, s-a constatat că, în această zonă, s-au
înregistrat mai multe plângeri cu privire la calitatea produselor. Iașul era unul dintre
orașele a cărui rețea comercială nu făcea față cererii tot mai mari din partea populației.
Blocurile construite nu aveau proiectate spații pentru magazine, vechile străzi comerciale
au fost desființate, noile cartiere muncitorești fiind lipsite de posibilități de aprovizionare.
O parte din vină a fost aruncată pe Comisia de Stat a Planificării, care ar fi ignorat
construcția de magazine44.
În pofida problemelor, regimul trebuia să-și promoveze realizările, astfel că în septembrie 1957 a fost organizată „Luna Iașilor”. Scopul principal al autorităților a fost acela
de a populariza realizările regimului în regiunea Iași, iar în centrul evenimentelor s-a aflat
o expoziție, amenajată în Piața Halei. Au fost construite chioșcuri de unde se puteau achiziționa produse agricole și alimentare45. Magazinele din oraș au fost obligate să-și prezinte
mărfurile prin mijloace cât mai atractive, iar ziarele vremii anunțau mii de vizitatori46.
Un „oraș nou” impune și reguli de conviețuire noi
La începutul anilor ’50, în Iași au fost doar intervenții punctuale în peisajul construit.
Au fost amenajate unele piețe, au început lucrări de reabilitare la unele clădiri monument
istoric și s-au construit primele locuințe colective, în mod disparat. În 1953 au fost
desfășurate o serie de măsurători geodezice și s-au finalizat lucrările la Institutul Agronomic și la Institutul de Științe Economice și Planificare (actualul Corp B al Universității
„Alexandru Ioan Cuza”). Însă, epoca marilor construcții de blocuri socialiste începe cu
inaugurarea Cvartalului Păcurari, în 1956. Din acel an, ritmul construcției de locuințe
colective a crescut constant, peisajul urban schimbându-se radical47. Această schimbare a
imaginii orașului a generat o serie de transformări și în ceea ce privește regulile de conviețuire socială, salubritatea, cotidianul general al orașului
Dacă ar fi să luăm în considerare doar discursul triumfalist al propagandei comuniste,
atunci Iașul ar fi trebuit să fi fost complet refăcut la începutul anilor ’50. Realitatea a fost
Ibidem, f. 52.
DANIC, CC al PCR. Cancelarie I, dosar 53/1956, f. 94-95.
45 „Flacăra Iașului”, an XIII, nr. 8433, 10 septembrie 1957, p. 1.
46 Idem, nr. 3438, 15 septembrie, 1957, p. 1.
47 Alexandru D. Aioanei, Moldova pe coordonatele economiei. Industrializare, urbanizare și inginerii sociale
(1944-1965), Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2019, p. 316-322.
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însă alta. Orașul de pe malul Bahluiului se confrunta cu o serie de probleme care mai
păstrau vie amintirea războiului. În 1950, șefii regionalei PMR concluzionau că Iașul arăta
ca în 1944. Ei motivau acest lucru prin faptul că populația nu se oferea într-o măsură satisfăcătoare să ajute pe șantierele orașului. Problemele cele mai mari erau pe străzile centrale
Ștefan cel Mare și Republicii (astăzi Bulevardul Independenței) unde încă mai existau zone
cu moloz48. Un alt motiv al încetinirii lucrărilor de reconstrucție erau cărăușii care făceau
concurență Sovromtransport. Potrivit Secretariatului Sfatului Popular, aceștia sabotau activitatea de transport, afectând astfel lucrările de construcție și aprovizionare a orașului.
Prin urmare, se cerea identificarea și trimiterea lor în judecată „spre a fi aspru și exemplar
pedepsiți”49.
În 1951 a fost instituită „Luna curățeniei”, acțiune în care toată populația trebuia
mobilizată pentru activități majore de curățenie și înfrumusețare a orașului. Coordonată
de Comitetul Orășenesc de Partid, această acțiune a cuprins două etape. Într-o primă fază
urma să fie transportat tot molozul, pentru ca, ulterior, cetățenii și proprietarii de imobile
să ia măsuri pentru curățirea și văruirea fațadelor imobilelor. S-au format comisii pe circumscripții care realizau controale. Șefii instituțiilor au fost obligați să-și asume, prin semnătură,
că vor repara sediile50. Acțiunile din campania de înfrumusețare a orașului au beneficiat de
o popularizare intensă prin presă și stații de radioamplificare. În fapt, peisajul urban în
Iași avea să sufere o schimbare semnificativă odată cu organizarea Festivalului Mondial al
Tineretului. Atunci a fost accelerată demolarea unor clădiri, finalizarea șantierelor în lucru,
amenajarea spațiilor verzi. Se preconiza realizarea a zece zone verzi noi, cele mai multe pe
Ștefan cel Mare și pe Bulevardul Republicii. Cu această ocazie, administrația locală a pus
la dispoziția locuitorilor cantități însemnate de var pentru înfrumusețarea fațadelor clădirilor. Lucrările evoluau într-un ritm mulțumitor la restaurantul din Piața Republicii,
Cinematograful „Timpuri Noi”, Stația de călători Iași, Hotelul nr. 1, erau în întârziere însă
lucrările la fațada Universității și la Muzeul Etnografic51.
În 1950, Sfatul Popular a emis o decizie prin care a obligat pe toți cetățenii să participe
la activitățile de refacere a străzilor. Numărul zilelor de muncă era calculat în funcție de
salariul pe care îl primea fiecare de la locul de muncă. Funcționarii și muncitorii care participau la aceste acțiuni primeau o anumită retribuție în bani. Cei care dispuneau de mijloace
de transport erau obligați să participe cu acestea52. Cosmetizarea peisajului urban a adus
cu sine și primele reguli de comportament în spațiile publice. Astfel, potrivit cu Decizia
Sfatului Popular nr. 108/1951, care avea ca obiect protecția spațiilor verzi, era considerat
contravenție tot ce însemna călcarea ierbii, ruperea florilor, ruperea scoarței copacilor,
rezemarea de arbori. De asemenea, se interzicea introducerea oricărui animal în parcuri,
nu erau permise jocurile cu mingea, se interzicea consumul de semințe, pepeni verzi, nu se
puteau lipi pe arbori pancarte sau afișe53. Noul stil de viață impunea și un nou regulament
ANI, Comitetul Regional PMR Iași, dosar 2/1950, f. 18-20.
Idem, Sfatul Popular Iași, Secția Secretariat, dosar 1/1949, f. 88.
50 Ibidem, dosar nr. 1/1950, f. 42-48.
51 Ibidem, f. 141.
52 Ibidem, f. 146.
53 Ibidem, f. 240.
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de circulație în oraș. Tot printr-o decizie a Sfatului Popular, din august 1952, au fost interzise
circulația și staționarea pietonilor pe partea carosabilă. Se recomanda traversarea străzilor
și a piețelor aglomerate doar prin locurile special marcate. Staționarea autovehiculelor și a
trăsurilor de piață era permisă doar în anumite zone. Se interzicea staționarea vehiculelor
și autovehiculelor pe trotuare sau pe străzi în dreptul marilor magazine sau altor puncte
industriale. Era, de asemenea, interzisă circulația vehiculelor cu tracțiune animală pe
străzile asfaltate. Pe strada Cuza-Vodă mașinile cu tonaj greu nu aveau voie să circule. În
același timp, au fost stabilite și o serie de sensuri unice54.
Salubritatea orașului a devenit o problemă ca urmare a creșterii numărului de locuitori,
a numărului mare de șantiere etc. Nivelul de dotare al Serviciului de salubritate al
Primăriei lăsa mult de dorit la începutul anilor ’50. Acest serviciu era deservit de 240 de
angajați, din care doar 115 erau măturători, iar dotările tehnice erau mai curând inexistente. Cele 32 de căruțe și opt camioane, din care funcționau constant cinci, deoarece se
defectau foarte des, făceau cu greu față într-un oraș unde urmele războiului erau încă
evidente. Vara, străzile erau stropite de trei cisterne, care erau împrumutate de la alte
servicii ale Primăriei. La acel moment era o singură groapă de gunoi, la Ciric, dar se avea
în vedere și deschiderea altora, deoarece era foarte costisitor transportul gunoiului din
zonele Păcurari, Copou sau Nicolina în cealaltă parte a orașului. În această ecuație trebuie
introdus și factorul uman. Locuitorii Iașului nu ezitau să arunce reziduurile menajere pe
terenurile virane din oraș55. Lângă Teatrul Național din Iași era sediul central al Cooperativelor, zeci de căruțe veneau zilnic pentru aprovizionarea satelor din jur, astfel încât
peisajul semăna mai mult cu un sat decât cu un centru de oraș56. Odată cu luna curățeniei,
liderii municipalității au hotărât scoaterea lăzilor de gunoi din centrul orașului și mutarea
spre periferii. Locuitorii nu s-au supus măsurilor și nu și-au achiziționat tomberoane
personale, ducând reziduurile pe locurile unde se aflau anterior lăzile. Prin urmare, cu tot
efortul autorităților comuniste de a impune anumite reguli de colectare și depozitare a
deșeurilor menajere, populația Iașului rămânea reticentă la aceste măsuri de modernizare57. În 1953, locuitorii orașului cereau candidaților la alegerile pentru Sfatul Popular
electrificarea anumitor străzi, repararea unor drumuri și ridicarea gunoiului mai des decât
o dată la trei săptămâni, cum se proceda la acea dată58.
În 1955, autoritățile din Brașov au lansat un apel către toate marile orașe, de a se
implica într-o campanie numită „Luna curățeniei”. Se urmărea derularea unor campanii
de salubrizare a spațiilor publice precum străzi, piețe, oboare etc.59. Au fost confecționate
sute de coșuri de gunoi, care au fost amplasate pe arterele principale ale orașului. Pe lângă
acestea, administrația locală a cerut întreprinderilor de construcții să confecționeze din
deșeuri de lemn peste 15.000 de lăzi de gunoi care să fie distribuite populației. Numărul
camioanelor pentru transportul deșeurilor a crescut la 15 și chiar se purtau discuții pentru
Ibidem, dosar 3/1952, f. 44.
Idem, Sfatul Popular Iași, Secția Secretariat, dosar 2/1950, f. 309-310.
56 Ibidem, f. 311.
57 Ibidem, f. 318.
58 Ibidem, f. 113.
59 Alexandru D. Aioanei, Moldova pe coordonatele economiei..., p. 396.
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construirea unui crematoriu. Pentru a responsabiliza persoanele fizice dar și unitățile
economice să se îngrijească de trotuarele și canalele pluviale, s-au format comisii de
control, care aveau dreptul să aplice amenzi pe loc. Cu toate că exista intenția unei intrări
în normalitate, lucrurile nu s-au schimbat într-o măsură radicală. Numărul mare de
șantiere de construcții și delăsarea muncitorilor făceau ca străzile să fie mereu pline cu
noroi și moloz60. Activitatea de salubrizare a fost completată și cu acțiuni de cosmetizare a
peisajului urban: proprietarii de pe străzile centrale au fost obligați să-și văruiască imobilele,
s-au amenajat spații verzi noi și au fost montate sute de bănci, statuia lui Mihai Eminescu a
fost mutată din fața Universității lângă Biblioteca Centrală, a fost montat bustul generalului
Berthelot, a fost refăcut mausoleul soldaților francezi din Primul Război Mondial și Obeliscul leilor din Copou61.
În 1955 a fost adoptată o nouă decizie, care reglementa comportamentul cotidian în
oraș sub toate aspectele sale. Potrivit celor stipulate în textul deciziei, cetățenii erau obligați
să-și întrețină în bune condiții locuințele, să le văruiască, chiar dacă erau proprietari sau
chiriași, să-și îngrădească curțile și să mențină curățenia pe trotuarele din fața propriilor
case. Aceeași obligație revenea și șefilor de instituții sau întreprinderi economice. Circulația
vehiculelor cu tracțiune animală rămânea valabilă doar pe anumite străzi, iar parcarea
acestora era posibilă doar în locuri amenajate. Se păstrau interdicțiile de a intra cu animale,
biciclete sau mașini în parcurile și grădinile publice. Mai departe, decizia în cauză
reglementa domeniul construcțiilor, al comerțului ambulant, tarifele la transportul mărfurilor și persoanelor cu trăsurile sau vehiculele cu tracțiune animală62.
O problemă constantă a Iașului în deceniul 6 al secolului trecut a fost cea a utilităților
publice. Creșterea rapidă a numărului de locuitori, șantierele de construcții și investițiile
industriale au afectat serios alimentarea cu apă potabilă și energie electrică a locuitorilor,
dar și salubritatea orașului. Instalația de captare, care alimenta orașul Iași, avea o capacitate
de 30.000 m3/zi, însă, din cauza variațiilor de diametru și a materialelor din care era
construită țeava de aducțiune, nu se puteau pompa mai mult de 18.000 m3/zi63. În 1951,
deci în primul an al cincinalului 1951-1955, conducerea Comitetului Regional de Partid
constata că principalele probleme în fața industrializării și dezvoltării orașului erau lipsa
apei potabile industriale și capacitatea redusă de alimentare cu energie electrică. În
consecință, la momentul respectiv au fost propuse pentru rezolvarea problemei apei trei
soluții: prima presupunea aducerea apei din Siret printr-un canal navigabil, doar că acest
proiect însemna construirea unui tunel în zona Strunga, fapt ce ar fi ridicat mult costul
lucrărilor; a doua soluție propunea lărgirea conductei de la Țimișești, de această dată
avantajul era apa de calitate foarte bună și faptul că nu trebuia pompată; a treia soluție era
construirea unei stații de captare la Prut64. În cele din urmă, s-a decis ca pentru acoperirea
necesarului de apă potabilă să fie mărit debitul de pe conducta Iași – Timișești și să se
construiască un bazin de acumulare în Păcurari. De asemenea, s-a propus și darea în
ANI, Sfatul Popular Iași, Secția Secretariat, dosar 4/1956, f. 103-104.
Ibidem, f. 105-107.
62 Idem, Sfatul Popular Iași, Secția Secretariat, dosar 4/1955, f. 266-276.
63 Alexandru D. Aioanei, Moldova pe coordonatele economiei..., p. 384.
64 ANI, Comitetul Regional PMR Iași, dosar 4/1951, f. 286-288.
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folosință a 10 cișmele pentru persoanele care nu au posibilitatea de a se racorda la sistemul
centralizat de alimentare65. Cu toate că s-a pus în discuție și captarea apelor uzate, filtrarea,
dezinfectarea cu scopul utilizării în industrie, pentru alimentarea obiectivelor industriale
s-a ales în cele din urmă soluția captării apei din Prut, această conductă fiind dată în
folosință, însă, mult mai târziu, în 195766. Uzina Electrică făcea cu greu față noilor cerințe
din cauza utilajului uzat, care se defecta foarte des și pentru repararea căruia erau necesare
piese din import, iar acestea soseau foarte greu67.
Transformarea orașelor din România după 1948 s-a produs sub diferite aspecte. Unul
dintre acestea a fost viața cotidiană, conviețuirea în locuințe tot mai aglomerate, împărțirea
unor spații publice, salubritatea. Dezvoltarea urbană în primii ani postbelici nu înseamnă
doar blocuri, fabrici sau creșterea confortului general pentru miile de muncitori care
migrau de la sat la oraș. În spatele acestor modificări structurale se năștea o societate care
trebuia hrănită și educată. Noul regim a depus eforturi consistente pentru a sufoca și, în
final, a distruge vechile rețele comerciale fără a reuși să organizeze în loc o rețea eficientă
de distribuție și vânzare a alimentelor. Locul vechilor magazine de coloniale a fost luat de
noile cooperative, mai sărace și mai prost organizate. Modernitatea socialistă a însemnat și
identificarea unor mijloace prin care locuitorii orașului să fie educați și forțați să respecte
probleme curente precum gestionarea deșeurilor, întreținerea locuințelor, implicarea în
activități colective menite să înfrumusețeze spațiile publice. Cercetarea de față a încercat să
surprindă câteva dintre aceste aspecte, care definesc procesele de transformare urbană
prin care au trecut orașele României în primele decenii postbelice.

The City is Changing. Iasi in the' 50s,
Trade, Municipal Facilities, Sanitation
(Abstract)
Keywords: Iași, urban development, the communist regime, municipal facilities, Post World
War II.
The main goal of this research is to analyse a lot of poorly researched subjects about the recent
history of Iași. In the first year after the war, the city has changed. The war has destroyed about
40% of the buildings; the people had passed through famine and deprivation. The Government
couldn't supply food and the other things which were necessary for everyday life. After the food
crisis has passed, the Government tried to eliminate free trade. The new state stores had difficulties
supplying the inhabitants. The urban infrastructure was underdevelopment and it needed new
investments. The level of development of the city and the inhabitants with different cultural
backgrounds created the necessity of some regulations about everyday life in a socialist city.

Ibidem, f. 289.
„Flacăra Iașului”, an XIII, nr. 3386, 14 iulie 1957, p. 1.
67 ANI, Comitetul Regional PMR Iași, dosar 4/1951, f. 293-294.
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Theodor Codrescu și posteritatea sa
Ina Chirilă*

Introducere
Este cunoscut faptul că studiile monografice care au ca subiect de cercetare viața și
activitatea unor personalități impun valorificarea, coroborarea și interpretarea critică a
unei mari varietăți de surse, precum studiile sau notițele autobiografice, corespondența
purtată în timpul vieții, faptele înregistrate în actele oficiale ale instituțiilor în care au
activat, opera acestora, memorialistica, discursul și gesturile posterității. Dintre acestea
doar o parte au fost valorificate în cazul biografiei cunoscutului editor și publicist tipograf
T. Codrescu, viața și activitatea sa rămânând în mare măsură necunoscută, deși au fost
sporadic evocate. Reținem aici studiul mai amplu al istoricului D. Ivănescu care, deși
evocă succinte date biografice și frânturi din activitatea sa politică și publicistică, identificate în notele autobiografice ale editorului, a rămas concentrat pe latura arhivistică a
preocupărilor acestuia, descoperind surse inedite din arhiva proprie a Arhivelor din Iași,
T. Codrescu fiind aici director câteva luni, din aprilie până în octombrie 1856.
Marin Bucur, în a sa Istoriografie literară românească, apreciază opera lui T. Codrescu ca
pe un gest de imitare a „Magazinului istoric pentru Dacia” și a „Arhivei Românești”,
dobândind o glorie meritată din publicarea colecției istorice a Uricariului, fără a înceta
să traducă romane și scrieri istorice, să redacteze abecedare, dialoguri francezo-române,
germano-române, să publice anecdote, principii de desen liniar, aritmetică, catehisme,
manuale cu rețete medicale pentru săteni, drame istorice ș.a.1
În 1978, C. A. Stoide, identificând câteva scrisori inedite pentru a relata despre
relațiile lui T. Codrescu cu intelectualii brașoveni, reface, într-o notă mult mai critică, firul
biografic și îi analizează pe larg opera literară și activitatea politică. Stoide accentuează că
editorul se numără printre gazetarii moldoveni unioniști de notorietate în epocă, conducând
„Zimbrul” și „Buciumul român”, ziare atacate de presa reformistă de extremă rosettistă,
fiind astfel de acord cu autorii Publicațiilor periodicelor românești, Nerva Hodoș și Al. Sadi
Ionescu, că „activitatea sa de gazetar și de publicist politic se menține pe linia progresistă,
pe care a adoptat-o și urmărit-o cu o stăruință tenace; de aici și desele suprimări la care
Arhivele Naționale Iași.
Marin Bucur, Istoriografia literară românească. De la origini până la G. Călinescu, Universitas, București,
Editura Minerva, 1973, p. 31.
*
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au fost supuse foile scoase de dânsul”2. Totodată, constată că peste producțiile sale „de
compilator și gazetar harnic, curios și dornic de a fi de folos, dar și râvnind la notorietate,
s-a așternut o uitare, determinată de lipsa valorii literare și grabei cu care au fost redactate
celelalte opere ale acestui prolific scriitor”.
Reconstituirea biografiei unei persoane poate fi reconfigurată adesea de felul în care
posteritatea se raportează la viața și activitatea sa, imediat, la trecerea în neființă. Fie îi
conferă o anumită aureolă, plasând-o în memoria colectivă, sau, din contra, o condamnă la
marginalizare sau chiar la uitare. Recuperarea posterității lui Teodor Codrescu presupune
explorarea literaturii, eventual reconstituirea unui inventar al percepțiilor și chiar o analiză a
surselor și contextului istoriografic în care au fost produse. La o primă vedere însă, observ,
cu surprindere, lipsa necroloagelor și a textelor comemorative din rândul izvoarelor istorice
frecventate.
Utilizarea necroloagelor de presă ca posibile surse publicistice ale reconstituirilor
biografice a fost exersată cu succes de către istoricul Florea Ioncioaia 3 în studiul său despre
Constantin Stere. Nu voi stărui aici asupra importanței metodologice a unui astfel de
demers, și nici nu voi face o analiză a simbolisticii ceremonialului organizat cu ocazia
ieșirii din scenă a defunctului Codrescu și nici măcar o clasificare a discursurilor funerare
și comemorative cuprinse în textul de față. Îmi propun să disting în retorica funerară
notele unei evaluări sau posibile noi cadre de percepție a posterității. Altfel spus, dacă
necroloagele dedicate lui T. Codrescu au contribuit la evaluarea sa publică și la configurarea posterității sale. Ipoteza mea e că T. Codrescu, un fervent susținător al Unirii
Principatelor, a făcut parte din galeria marilor dezamăgiți de efectele acesteia asupra vieții
sociale, politice, economice a orașului Iași și a moldovenilor, în general. Discursurile funerare
în care îi sunt enumerate meritele surprind de fapt și motivele decepțiilor sale, fapt pentru
care au fost ignorate cu premeditare, fiind preferate criticile reprezentanților școlii critice
bucureștene, pe marginea operei sale editoriale, opinie care a adâncit și mai mult falia
creată între aceasta și istoriografia ieșeană. Nici istoriografia comunistă nu a fost mai
generoasă în explicații privind motivele marginalizării și dezamăgirii sale după Unire. În
genere, retorica funerară și cea comemorativă au rămas necunoscute publicului larg.
Scopul unei astfel de întreprinderi e să repun în discuție valoarea istorică a necroloagelor,
în reconstituirea biografiei lui T. Codrescu, să identific și alte gesturi de comemorare ale
celor care l-au cunoscut, pentru a putea, finalmente, explica, în alt context, rolul pe care l-a
jucat acesta în peisajul cultural local și național.
Despre T. Codrescu ‒ în necroloage
Ceea ce au reținut contemporanii și, în genere, posteritatea e colecția Uricariului, în
ciuda faptului că, din cele 25 de volume, trei sunt rodul muncii lui Gh. Ghibănescu. De
altfel, ultimele două volume au văzut lumina tiparului la un an de la moartea lui Codrescu.
Nerva Hodoș și Al. Sadi Ionescu, Publicațiile periodice românești, tomul I, p. 807-809, apud C. A. Stoide,
op. cit., p. 369.
3 Florea Ioncioaia, Nil nisi bonum: moartea lui Constantin Stere și publicistica necrologică în presa anilor
treizeci, în HUI, VIII/2017, p. 113-165.
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În volumul al XXIV-lea au fost date publicității o scrisoare de condoleanțe primită de
unicul său fiu, Corneliu4, precum și necrologul semnat de Ioan Tanoviceanu.

Fig. 1. Teodor Codrescu și fiul său, Corneliu.

Rezultat în urma căsătoriei tatălui său cu Zamfira Nacu, Corneliu s-a născut la 21 septembrie 1857,
botezat la 30 septembrie, la Biserica Schimbarea la Față, pronumită Albă, naș fiindu-i vornicul Grigore Balș,
conform certificatului eliberat de Primăria Iași, la 24 octombrie 1895, după Condica Mitricală de la Biserica Albă
cu hramul Schimbarea la Față, nr. curent 4, pe anul 1857. Vezi ANI, fond Creditul Urban Iași (Prima
Societate de Economie), dosar 62, f. 4.
4
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Scrisoarea aparține magistratului George Missail (n. 23 aprilie 1935 – d. 21 octombrie
1906), cunoscut pentru preocupările sale publicistice și folclorice. Autorul, cel căruia
T. Codrescu „i-a pus în mână pana de publicist” și i-a oferit spațiu în coloanele „Zimbrului”
și ale „Foiletonului”, descrie opera, deplângând greutățile financiare întâmpinate, din
postura de „martor ocular a multor lucruri intime, relative la Uricar”. Fără nicio argumentare, G. Missail își plasa protectorul în continuitatea operei editoriale a înaintașilor
M. Kogălniceanu, N. Bălcescu și Gh. Șincai. Înființarea tipografiei „Buciumul Român”,
numită și Tipografia Unirii, era văzută de magistrat drept un gest de opoziție față de
„paraginitul sistem tipografic al mitropoliei Iașilor și al Albinei lui Gh. Asachi”5.
În aceeași notă elogioasă și compătimitoare pentru sacrificiul său și lipsa de sprijin
financiar se înscrie și necrologul semnat de genealogistul Ioan Tanoviceanu (n. 18 ianuarie
1858 – d. 8 aprilie 1917). De altfel, avocat de meserie, Tanoviceanu îi cunoștea cel mai bine
situația financiară, fiind apărătorul său în procesele de perimare a unor ipoteci. Pentru
Tanoviceanu, serviciul cel mai mare pe care l-a adus Codrescu nu sunt documentele istorice
pe care le-a tipărit, „căci, spunea el, mulți au publicat și vor putea publica, ci exemplul
frumos pe care l-a dat într-o întreagă viață de muncă și de sacrificie unei generații”6.
În volumul XXV, prefața este suplinită de relatarea procesiunii de înmormântare a lui
T. Codrescu, prilej de comemorare a celui decedat. Pe lângă traseul cortegiului funerar
până la cimitirul Eternitatea și fastul ritualului obișnuit în astfel de ocazii, sunt redate
discursurile prietenilor, colaboratorilor și ale reprezentanților unor instituiți. Însoțită de o
companie din Regimentul 13, audiența, „o mulțime mare”, formată din profesori și amici,
elevii de liceu și de alte școli, cum și din cetățeni, a ascultat discursul profesorului Andrei
Vizanti, ținut în curtea tipografiei Miron Costin. A urmat apoi discursul profesorului Petru
Râșcanu, care a evocat din contribuția defunctului la formarea Societății „Arhiva”, aspect
nesemnalat în reconstituirile biografice ulterioare. Vorbind de eforturile pentru Unirea
Principatelor, profesorul Rîșcanu evoca marginalizarea, uitarea sa de către autoritățile
centrale și puțină recunoaștere a meritelor sale, realitate ades deplânsă de Codrescu însuși
în timpul vieții, dar ignorată de biografii săi.
Însă, de departe, cea mai emoționantă cuvântare și cele mai consistente gesturi de
evocare a memoriei defunctului au aparținut tânărului editor – pe atunci – Gh. Ghibănescu.
Și-a ținut discursul funerar în fața cortegiului, oprit în dreptul statuii lui Gh. Asachi, gest
simbolic ce evoca continuitatea între generații și contribuția acestuia din urmă la formarea
intelectuală a lui T. Codrescu. Înscriindu-l în generația pașoptistă, Ghibănescu a descris
„moldovenismul unionist” al mentorului său, analizându-i personalitatea „ca om privat”,
„ca om politic” și „ca scriitor”. Vastitatea operei lui T. Codrescu și generozitatea mentorului său sunt laitmotivele tuturor discursurilor sale comemorative. Cunoscând rivalitatea
și nerecunoașterea meritelor sale editoriale de către istoricii bucureșteni, afirma adesea că
T. Codrescu a publicat singur cât o întreagă Academie7. Pentru a-i suplini lipsa indicelui
T. Codrescu, Uricariul sau Colecțiune de diferite acte care pot servi la istoria românilor, vol. XXIV, Iași, 1895,
p. I-XI.
6 Ibidem, p. XII-XX.
7 „Recunoștea însă că puțini sunt cei cari o cunosc, pentru că acest «bătrân, neavând un temperament
sentimental, n-a putut produce scrieri de-acele, care să miște mulțimea, și chiar dacă a încercat să facă așa
ceva nu prea a avut șansă, deoarece el avea mai mult temperament înclinat înspre studiuri încete și serioase;
5
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alfabetic ale volumelor colecției Uricariul și pentru a-i facilita utilizarea, Gh. Ghibănescu a
întocmit rezumate/regeste pentru fiecare document editat de T. Codrescu în cuprinsul
primelor 15 volume, rezumate pe care le-a publicat într-un volum intitulat Rezumatul cronologic al celor 15 volume de pe Uricariul8, reprezentând cel de-al 26-lea volum al colecției. Din
păcate, efortul discipolului a rămas necunoscut istoriografiei și deci prea puțin utilizat.
În semn de prețuire, Ghibănescu i-a dedicat studiul Documentul pe care îl va publica
în extras în 1895, după moartea mentorului, cu dedicația: „D-lui Theodor Codrescu,
meritosului și neobositului editor al Uricarului, închină acest studiu, Autorul”. Iar mai
târziu, în 1915, și-a intitulat propria revistă „T. Codrescu”, prima revistă de istorie tipărită
la Iași. În 1898, după patru ani de la moarte, Ghibănescu îl evocă9 pentru prima dată în
paginile „Opiniei”, înființate de curând.
Bustul lui T. Codrescu ‒ o epopee
Impulsionat se pare de susținerea foștilor colaboratori ai tatălui, dornici să îi mențină
vie amintirea, Corneliu a comandat execuția cavoului familiei și a unui monument funerar.
Astfel că, în mai 189910, la cinci ani de la trecerea în neființă a mentorului său, Ghibănescu
anunța începerea lucrărilor pentru cavoul familiei Codrescu, descriind în detaliu macheta
executată de sculptorul italian Falleschini. Monumentul trebuia să fie „o lucrare artistică
grandioasă, o demnă răsplată pentru munca fără preget a scriitorului modest, care, disprețuind reclama, acest suflet al tuturor afacerilor”, s-a stins în tihnă, necunoscut de mulțime,
dar „mulțumit și încredințat în sine însuși de valoarea operelor pe care le-a dăruit țării
sale”. Cavoul zidit urma să acopere mormântul amplasat pe aleea principală a cimitirului.
Monumentul, înalt de 3,40 m, trebuia făcut din 50 de blocuri de piatră așezate în forma
unui triunghi. Pe fiecare bloc urma să fie încrustate numele operelor scriitorului. În față,
sus, ar fi trebuit să troneze bustul lui T. Codrescu, care ar fi stat la umbra unui trunchi, și
acoperit, deasupra capului, de aripile întinse ale unui vultur care stă gata să-și ia zborul de
pe trunchiul ale cărui rădăcini se pierdeau printre blocurile de piatră. Dând frâu imaginației, Ghibănescu arăta că, peste timp, mușchiul de verdeață de printre blocurile de
piatră ar fi dat înfățișarea unei adevărate stânci. Triunghiul de blocuri, în partea lui internă
fiind convins că aprecierea și deci încununarea operei lui Th. Codrescu, acest «Larousse» al Moldovei, vor
veni desigur în urmă, ear nu înspre fluturăturile imaginației [...]. Toată puterea el și-a încordat-o în studiul
istoriei naționale și întocmai ca și contemporanii săi, în studiul limbii române. Aceste studii însă nu merg
alături cu oarecari poezii declamatorii, oarecarii drame sau comedii, și mai ales dacă nu sunt împachetate cu
«reclamă» această dătătoare de glorie efemere, necunoscut rămâne cel care a muncit la ele; mulțimea aclamă
pe cel care știe să-i facă frumos, s-o înduioșeze, ori s-o dispue; ea nu se interesează de munca înceată și
serioasă, de produsul real și valoros al acestei munci. Doar vreun nou scriitor având nevoie de cunoștinți
nouă în lucrările sale, află cercetând că, înaintea sa, s-a mai ocupat și altul de aceste lucrări, și abia atunci
rămâne uimit în fața marelor producțiuni ale trecutului, și abia atunci dacă începe renașterea și deci gloria
adevărată a celui dus”.
8 Rezumatul cronologic al celor 15 volume de pe Uricariul, Iași, 1890. Potrivit mărturiei sale, fișele rezumatelor scrise de el au fost donate Arhivelor Statului, fiind copiate și în Surete și izvoade, ms., vol. XLI, 351-366
(IN, 7/1928, p. 255; în Buletin sunt tipărite rezumatele documentelor privitoare la orașul Iași).
9 Gh. Ghibănescu, Teodor Codrescu, în „Opinia”, II, nr. 35, 13 iunie, 1898, p. 1-2 (evocare la p. 5).
10 Gh. [Ghibănescu], Monumentul lui Th. Codrescu, în „Opinia”, III, nr. 7, 8 mai 1899, p. 1.
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ar fi trebuit scobit pentru a permite intrarea în cavou. Potrivit lui Ghibănescu, la acea dată
bustul lui Codrescu fusese executat de sculptorul Dimitrie Tronescu11. Monumentul nu a
fost ridicat însă niciodată, iar bustul nu a fost consemnat în nicio lucrare de specialitate.
Astăzi, cavoul familiei Codrescu are în interior doar o inscripție care indică locul de veci al
editorului. Singura urmașă din Iași, doamna psiholog Camelia Popescu, nu-și amintește
ca cineva din familie să fi pomenit de existența vreunui monument care să corespundă
descrierii din ziar.

Fig. 2. Bustul lui T. Codrescu (Arhivele Naționale Iași).

Este vorba despre sculptorul Dumitru Tronescu, profesor la Școala de Arte Frumoase din Iași. Despre
acest sculptor se cunosc puține lucruri, de altfel, numele său lipsește din Dicționarul sculptorilor din România
secolelor XIX-XX, lit. H-Z, vol. coordonat de Ioana Vasiliu, București, Editura Academiei Române, 2012.
11
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Într-o notiță de presă de prin 1920, N. A. Bogdan se întreba retoric: „Pentru ce bustul
de marmură al lui Teodor Codrescu, făcut cu cheltuiala fiului său Corneliu Codrescu,
ornează antretul d-lui Ghibănescu din strada Rafael?” În același context, publicistul
deplângea și soarta bustului de marmoră al geologului Grigore Cobălcescu, pe care-l știa în
localul Cercului Didactic. Deranjat de starea acestor două busturi, N. A. Bogdan propunea
să se găsească un soclu și un loc în Grădina publică sau în fața Teatrului12. Bustul lui
Cobălcescu a fost adus, în scurt timp, chiar de N. A. Bogdan la Muzeul Municipal din
curtea Mănăstirii Golia. Ce s-a întâmplat cu bustul lui Codrescu? Într-un act de donație a
unui material de arhivă, Constantin Mircea Ghibănescu, fiul adoptiv al editorului, oferea
Arhivelor Statului din Iași un bust din marmoră reprezentându-l T. Codrescu. Bustul se
găsește astăzi la parterul instituției, având pe el inscripționat numele sculptorului. Așadar,
bustul a fost destinat să împodobească cavoul familiei, dar care, din motive necunoscute,
nu s-a mai realizat. Probabil că, odată cu mutarea fiului lui T. Codrescu la București,
bustul a fost încredințat celui mai activ evocator al tatălui său, Gh. Ghibănescu.
Măsura în care a fost onorată o personalitate de către posteritate este dovedită și de
alte gesturi simbolice, precum: numirea unei străzi, emiterea de medalii sau inscripționarea numelui pe monumente. O stradă din Copou poartă numele lui T. Codrescu. O
medalie de bronz cu efigia lui a fost emisă de Elias Șaraga. Nu știm anul și nici ocazia
emiterii ei. A fost predată, împreună cu alte medalii, Muzeului Municipal 13, ajungând
apoi în colecțiile Muzeului de Istorie din cadrul Complexului Muzeal Moldova. Numele
lui T. Codrescu a fost înscris, alături de numele altor profesori, și pe inscripția monumentului care amintește de clădirea Academiei Mihăilene; dovadă că a fost profesorul
acestui așezământ.
Concluzii
Constat, așadar, că necroloagele și comemorările dedicate lui T. Codrescu sunt atipice
prin înseși locurile publicării lor. Ascunse în paginile volumelor de documente, ele au fost
destinate din start publicului academic. Tonul elogios și adesea compătimitor al discursului funerar, tipic necroloagelor de presă, a fost însoțit de justificările slabei sale pregătiri
și a deficiențelor operei. Nici nu se putea altfel, de vreme ce discursurile funebre sunt, de
regulă, apanajul foștilor prieteni, colaboratori sau discipoli din cercul istoriografiei ieșene.
Cu toate acestea, nimic din retorica funerară nu a folosit posterității în creionarea biografiei.
Biografii săi au preferat să evoce unionismul manifestat înainte de 1862, ignorând motivele
dezamăgirii și marginalizării, precum și contextul „moldovenismului” promovat în ultima
parte a vieții. Ceea ce a supraviețuit astăzi sunt criticile primite pe seama operei, de care
nu a fost scutit nici în timpul vieții.
Poate cel mai aprig a fost B. P. Hasdeu, care-i cataloga volumele ca fiind făcute „fără
exegeză, dezordonată și fără explicațiune științifică”. La fel și pentru N. Iorga, T. Codrescu
era doar „harnicul om mediocru, amestecat în atâtea rosturi ale Moldovei din 1850-1870”,
12
13

BCU, Arhiva N. A. Bogdan, XI/122.
IN, fascicula 4/1924, p. 300.
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în seama căruia a căzut grija tipăririi documentelor, deși „n-avea o noțiune mai înaltă a
lucrului, lipsindu-i spiritul de ordine și cunoștințele pregătitoare14. T. Codrescu a fost
sancționat și de Ioan Bogdan ca un „amator incult”, ce tipărea documente fără „discernământ critic” 15. Pentru Al. Zub, într-o vreme în care istoriografia se îndrepta mai ales
spre depistarea și tipărirea izvoarelor, ca etapă prealabilă oricărei sinteze, T. Codrescu se
înscrie în seria spiritelor mai puțin riguroase, alături de G. Ioanid, G. Sion, N. Istrati,
Cezar Bolliac, datorându-i-se meritul „unei colecții întregi de documente” 16. Percepția
asupra lui a fost preluată și de istoriografia străină prin vocea istoricului american
Frederick Kellogg, care etichetează colecția lui T. Codrescu „mai puțin erudită și mai
dezorganizată decât codicele lui Hurmuzachi”, fiind evaluate împreună cu volumele
lui Ghibănescu, fără nicio deosebire. Istoricul remarcă totuși că, deși nu au folosit
tehnici critice, ambii au oferit informații edificatoare despre evenimentele din Moldova
și, într-o mai mică măsură, din Muntenia secolului al XVIII-lea și până la jumătatea
secolului al XIX-lea17.
Constat, de asemenea, că odinioară exista moda sau, mai degrabă, o manifestare
deontologică de recunoaștere a meritelor celor care te-au susținut într-un fel sau altul în
carieră și, implicit, de revendicare istoriografică. T. Codrescu, ca elev al lui Asachi, se
considera emulul acestuia18, deși în materie de colecționare și editare a documentelor îl va
urma pe M. Kogălniceanu. În privința lui T. Codrescu, premoniția lui Tanoviceanu că
efortul bătrânului cărturar va constitui un exemplu de hărnicie s-a adeverit pe deplin.
Privind retrospectiv, afirmăm, fără tăgadă, că cel puțin în domeniul editării izvoarelor
istorice moldovenești T. Codrescu poate fi considerat liantul unei genealogii istoriografice
la care au aderat, pe rând, Gh. Ghibănescu, M. Costăchescu și toți editorii mai vechi și mai
noi ai colecției DIR și DRH.
*
*

*

În 2019, cu ocazia împlinirii a două sute de ani de la nașterea lui Teodor Codrescu, și
la îndemnul doamnei Camelia Popescu, o urmașă a familiei Codrescu, am inițiat proiectul
realizării unui bust la cavoul familiei Codrescu, de fapt o replică a bustului păstrat la
Arhive. Lucrurile păreau să prindă contur, mai ales că ne-am bucurat de disponibilitatea
generoasă a sculptorului Constantin Crengăniș. O astfel de întreprindere, extrem de costisitoare, trebuie însă asumată de o instituție culturală, cum este Muzeul Municipal „Regina
Maria”, implicit Primăria Iași, mai ales că T. Codrescu a fost nu doar un cărturar moldovean
unionist, ci și președintele/prezidentul Consiliului municipal al Iașului, adică primarul
orașului Iași, de la finele anului 1859 și până în pragul mutării capitalei la București,
N. Iorga, Despre adunarea și tipărirea izvoarelor istorice, în Prinos lui D. A. Sturdza, București, 1903.
I. Bogdan, Istoriografia română și problemele ei actuale, București, 1905, p. 13.
16 Al. Zub, De la istoria critică la criticism, București, Editura Academiei Române, 1985, p. 42.
17 Frederick Kellogg, O istorie a istoriografiei române, traducere de Laura Cuțitaru, Prefață de Al. Zub, Iași,
Institutul European, 1996, p. 52-53.
18 T. Codrescu, Amintiri despre Gheorghe Asachi, Cuvânt rostit cu ocazia inaugurării statuei sale la 14 octombrie
1890, în „Arhiva”, anul II, nr. 6, 1890, p. 338-344.
14
15
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perioadă în care a dispus o serie de lucrări edilitare notabile 19, de altfel ignorate de posteritate, fapt care a dus și la omiterea numelui său din lista primarilor orașului Iași.

T. Codrescu and his Posterity
(Abstract)
Keywords: Th. Codrescu, obituary, bust, Gh. Ghibănescu, biography, National Archives.
My aim was to develop an inventory of the historiographic perceptions concerning Teodor
Codrescu’s personality. To this end, I have reviewed the literature dedicated to him and, mostly,
I conducted an analysis of the obituaries. Then, I evoked several projects meant to keep his
memory alive, such as a bust commissioned in 1899, donated by the Ghibănescu family to
the National Archives of Iaşi. The study contributes to a more complete picture of Teodor
Codrescu’s biography.

De pildă, refacerea podului de peste Bahlui, numit „al lui Ipsilanti”, și repararea clădirii în care
staționa Garnizoana a III-a de Pompieri, organizarea licitației pentru facerea uniformei a 220 de pompieri de
rang inferior, stabilizarea prețului făinii și pâinii ș.a. Cu ocazia zilei onomastice a domnitorului Cuza, a
dispus să se instaleze iluminatul public în oraș și în zona palatului domnitorului.
19
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Memoria Marelui Război la Iași.
Uitarea unui sacrificiu: Olga Sturdza
Cătălin Botoșineanu*

Introducere
Relația dintre memorie și cunoașterea istorică este una extrem de problematică 1. Mai
mereu, în spațiul public, experiențele particulare și cele de ordin afectiv, considerate
obiective și nemediate, tind să se suprapună discursului istoric. Aceasta, cu atât mai mult
cu cât fiecare generație resimte nevoia unor consecințe noi ale aceluiași trecut. Ce anume
decidem să ne amintim despre Marea Unire sau despre Primul Război Mondial și cum am
ales să semnificăm simbolic aceste recuperări, din perspectiva edificiilor de ordin arhitectural sau instituțional, sunt provocări reale pentru orice istoric. Plecând de la unele
cercetări recente pe care le-am desfășurat asupra Societății „Ocrotirea Orfanilor din
Război” (SOOR) și a Școlii de Îndreptare Copou, sau a monumentelor de for public ale
Marelui Război, am ales să dezvolt cazul uitării care s-a așternut peste memoria prințesei
Olga Sturdza în fosta capitală a Moldovei2.
Din punctul meu de vedere, modelul de identitate pe care alegem să îl proiectăm
orașului se află în directă legătură cu investițiile publice de natură arhitecturală. Limitele
memoriei și contextele diferite în care sunt instrumentate istoriile devenirii și formării
Iașului modern conduc la reevaluări sau resemantizări periodice ale monumentelor de for
public. Ambiguitățile și dilemele istoriei publice a urbei, colportate în ultimele trei decenii
prin lucrări de popularizare și stereotipuri diverse ale unor istorici amatori sau ale unor
grupuri profesionale, ale unor militari în rezervă, au inserat o imagine care complică
relația dintre identitatea orașului și propriul său trecut.
Arhivele Naționale Iași.
Bibliografia relației dintre memorie și istorie este una impresionantă. De real folos, pentru o bună
introducere în temă, este numărul tematic din periodicul „Xenopoliana”, Memorie și uitare în istorie, editor
Adrian Cioflâncă, XI, 3-4, 2003.
2 Voi relua aici, pe scurt, unele dintre concluziile celor trei texte: Societatea Ocrotirea Orfanilor din Război
și rolul prințesei Olga Sturdza, în AȘUI, LXIV, 2018, p. 517-538; Școala de Îndreptare Copou, în vol. Copilăria în
Marele Război, coord. Cătălina Mihalache, Nicoleta Roman, în curs de apariție; Monumentele de for public
dedicate eroilor din fostele județe Botoșani și Dorohoi. Scurte considerații, în vol. Local și național la 100 de ani de la
Marea Unire. Reflecții botoșănene, coord. Adrian-Bogdan Ceobanu, Botoșani, Editura Argonaut, 2019, p. 281-289.
*
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La 1 decembrie 1999, la Iași, în prezența unui public divers3, s-a consumat unul din
episoadele care ar fi trebuit să consacre simbolic rolul fondator al orașului în istoria românilor. În „orașul celor trei uniri”, se dezvelea o replică a Monumentului Unirii, cel inițial
fiind distrus de oficialitățile comuniste în 1947. Amplasat în fața Universității de Farmacie
și Medicină „Grigore T. Popa”, monumentul urma să umple un gol și să răscumpere
orgoliul rănit al fostei capitale, care își revendica un rol proeminent în anii Marelui Război.
În peisajul post-decembrist cel puțin, Marea Unire nu era reprezentată arhitectural la nivel
public. Rămăsese doar statuia lui Cuza Vodă din Piața Unirii, ce semnifica Unirea Principatelor din 1859. Curând după momentul festiv din anul 1999, Iașul urma să marcheze și
Unirea medievală a țărilor române, statuia lui Mihai Viteazul fiind dezvelită la capătul
Copoului, în ianuarie 2002. În acest mod, formulele dragi ale vulgatei publice, arcul peste
timp sau vocația fondatoare a orașului unirilor, și-au găsit împlinirea.
Peste aproape două decenii, în timpul sărbătorilor Centenarului, din anii 2018-2019,
oficialitățile ieșene au marcat evenimentul tot printr-un gest reparatoriu. De data aceasta,
noi identități au fost forjate în discursul public dar și în cel oficial, completând șirul
început de mitul capitalei culturale sau cel al leagănului unirilor. Oraș regal și capitală de
război a României au fost formulele în care s-a regândit sacrificiul Iașului în timpul
conflagrației. În mod firesc, decizia refacerii statuii regelui Ferdinand a fost una care a
întrunit majoritatea adeziunilor. Aceasta a fost amplasată în fața Primăriei, pe bulevardul
care, încă, poartă numele celui mai important voievod al Moldovei medievale.
În acest fel, în fața opiniei publice, s-a împlinit o misiune cât se poate de onorabilă și
în acord cu trecutul orașului. În jurul oportunității acestor inițiative, mai ales cele legate de
reprezentarea simbolică a unirilor, se poate discuta. La fel cum o altă inițiativă, de data
aceasta muzeală, a altor militari în rezervă convertiți istorici, care a condus la amplasarea
unor tunuri pe dealul Copoului, poate ar fi trebuit interogată serios. Legătura dintre identitatea, sau mai nou identitățile orașului, și memorie este una puțin discutată în spațiul
public. La fel cum, tot ignorată, este și legătura dintre titlurile acordate sau revendicate de
fosta capitală a Moldovei și cunoașterea istorică. Și aceasta cu toate că ipostazele concomitente în care se așază, periodic, moștenirea istorică a Iașului au trezit și încă trezesc
angoase provinciale sau, uneori, prilejuri de dispute cu mize mai mult decât regionale.
La o primă vedere, de-a lungul timpului, Iașul și-a făcut o datorie de onoare să
marcheze simbolic prin monumente publice realizarea Marii Uniri și să își arate recunoștința față de sacrificiul ostașilor români. Nu se poate concepe războiul fără militari, la
fel cum anul 1918 nu poate fi separat de evenimentele care au condus la apariția României
Întregite. Însă, războiul a adus cu sine și suferințele, traumele și sacrificiul civililor. După
cum putem vedea, timpul comemorării pierderilor civililor și a recunoștinței față de
operele de caritate ale acestora pare că încă nu a sosit.
La inaugurarea monumentului a fost prezent, din partea familiei Sturdza, nepotul prințesei, Dimitrie
Sturdza, stabilit după 1948 în Elveția. Acesta este și beneficiarul multor revendicări ale fostelor proprietăți
Sturdza în Moldova. Poate dacă ar fi fost invitat celălalt nepot, care a locuit alături de bunica sa în România,
dar și în Franța, istoricul Mihai Dimitrie Sturdza, posteritatea autoarei monumentului, Olga Sturdza, ar fi
fost alta.
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În textul de față doresc să aduc în discuție memoria războiului la Iași și a rolului
prințesei Olga Sturdza. În fundal, se află interogația asupra relației dintre memoria publică
și discursul profesionist al istoricilor. Sau mai bine zis, dacă și la cât timp cunoștințele
istorice de specialitate devin valori publice acceptate. Cât și, mai ales, ce ne amintim
despre perioada pe care, îndeobște, publicul o vede ca epoca Marii Uniri este temeiul înțelegerii modului în care autoritățile au investit în mizele simbolice ale tuturor celebrărilor și
comemorărilor.
Olga Sturdza este un personaj uitat din perspectiva memoriei Marelui Război. A fost
unul dintre marii filantropi ai României, care se confundă practic cu debutul îngrijirii și
asistenței, într-un cadru organizat, a copiilor orfani. Timp de 18 ani, începând cu primul
an al conflagrației, în România a funcționat Societatea „Ocrotirea Orfanilor din Război”,
care a primit de la statul român mandatul de a îngriji și a asista pe acești copii. Inițiativa a
pornit de la Iași și i-a aparținut prințesei. Așezămintele Societății au reușit să-i adăpostească și să-i școlarizeze pe copiii orfani de ambii părinți sau pe cei care nu puteau fi
crescuți de mamele văduve sau de părinții invalizi. Celorlalți, Societatea le-a asigurat asistența juridică și sanitară, le-a obținut recunoașterea dreptului la pensie de urmaș și le-a
urmărit copilăria până la vârsta majoratului.
Inerția, cumva inerentă, a memoriei publice, impregnată de contextul diferit al epocilor traversate în ultimul secol, a făcut ca asupra sacrificiului civililor în timpul conflagrației să fie contrapus un orizont discursiv alternativ, legat în mod firesc de triumful
Marii Uniri. Menirea intervenției mele, plecând de la biografia instituțional-administrativă
a Olgăi Sturdza, este aceea de a încerca să înțeleg care au fost resorturile care au condus la
ignorarea operei caritabile a acesteia și la marginalizarea imaginii sale chiar și atunci când,
la mijlocul anilor ’90, oficialitățile orașului au decis refacerea Monumentului Unirii, creația
sa. Semnificația grupului statuar, în anii post-decembriști, marcați de mitul orașului ca
leagăn al unirilor, a evacuat în întregime sacrificiul și devotamentul arătat orfanilor de
război de către prințesa Olga Sturdza, rezervându-i acesteia un nemeritat rol periferic în
istoria urmărilor conflagrației.
Două edificii din Iași sau din proximitatea orașului sunt mărturii ale prejudecăților cu
care însoțim adesea alegerea patronimului edificiilor școlare. Astăzi, Liceele Agricole
„V. Adamache” din Iași și „M. Kogălniceanu” din comuna Miroslava4, denumite în acest
mod începând cu anul 1990, respectiv 1991, unde au funcționat fostele orfelinate interbelice,
probează limitele memoriei colective și, de ce nu, vorbesc despre avatarurile recunoștinței
publice. Sediile acestor licee au aparținut prințesei Olga Sturdza sau au fost achiziționate
pentru scopurile Societății. Liceul din Iași, fosta Școala de Îndreptare Copou, a fost donat
definitiv statului român, în 1935, pentru continuarea îngrijirii orfanilor și după încetarea
mandatului SOOR. Și la Miroslava, la actualul Liceu Agricol, unde, în perioada interbelică,
pe proprietatea prințesei, s-au organizat un orfelinat și o școală agricolă care îi purtau
numele, oficialitățile au uitat complet de opera fondatorului. Placa de bronz de la intrarea
în fosta clădire a orfelinatului, cu imaginea acesteia, de abia se mai vede. Inscripția este, la
fel, aproape ștearsă: „Olga Sturdza o viață de om trăită sub deviza Pentru Neam și Țară”.
Astăzi, proprietățile Liceului au fost restituite familiei Sturdza, care le-a lăsat în folosință statului
român, cu condiția ca profilul edificiului să fie în continuare unul școlar.
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Din păcate, atât oficialitățile școlare sau administrative ale Iașului, cât și cele ale
comunei Miroslava au ales să nu asume ca patronim numele prințesei Olga Sturdza pentru
așezămintele menționate. Inclusiv la serbările Centenarului, o reușită solidă a Iașului, cred
că era necesară o reparație simbolică pentru reabilitarea amintirii acesteia.
Olga Sturdza: un portret incomplet
Olga Sturdza (1884-1971) a fost fiica lui Alexandru Mavrocordat și a Luciei CantacuzinoPașcanu, fiind născută în conacul familiei din comuna Popești, județul Iași, și căsătorită în
1908 cu prințul Mihail Sturdza. A studiat pictura și sculptura la Berlin, Dresda și Paris,
probabil în cadrul unor ateliere particulare, având unele expoziții apreciate în străinătate.
În timpul conflagrației, se mută în Iași de la Dieppe, Franța, acolo unde rezida împreună
cu soțul și cei doi copii. Locuiau în Iași pe bulevardul Carol I nr. 19; astăzi, casa nu mai
există, vechiul amplasament fiind ocupat de complexul de blocuri din zona căminelor
Gaudeamus a Universității. În anul 1924, a donat orașului Iași sculptura Monumentul
Unirii, amplasată trei ani mai târziu în fața Fundațiilor Regale Ferdinand, dar distrus de
autoritățile comuniste în 1947.
La Iași, marcată probabil de tragedia copiilor rămași fără niciun sprijin, a pus bazele
operei de asistență a orfanilor de război. În slujba acestui efort a angajat întreaga sa energie,
organizând filiale județene și regionale ale SOOR la nivelul întregii Românii și punând la
dispoziție moșia și conacul familiei sale de la Miroslava. În perioada comunistă, i se confiscă
întreaga avere, se mută la București, fiind arestată pentru nouă luni în 1953. Ulterior, în
1957, la intervențiile cumnatului său, căsătorit cu sora sa Maria, atunci reprezentantul cu
afaceri al Greciei la București, reușește să emigreze din țară, mutându-se definitiv în
Franța, alături de nora sa (văduva fiul său Dimitrie) și de cei doi nepoți. În Franța, la
Dieppe, veche proprietate a familiei Sturdza, achiziționată încă din timpul domnitorului
Mihail Sturdza, avea să își găsească sfârșitul în anul 1971.
Un portret Olga Sturdza este greu de creionat, în lipsa unei biografii oficiale sau a
unor însemnări memorialistice ale prințesei5. Date biografice certe și câteva trăsături ale
personalității sunt redate recent într-un articol a Laurei Guțanu, care a avut șansa de a
beneficia și de ajutorul unei „surse” din familie, nepotul prințesei, cunoscutul istoric Mihai
Dimitrie Sturdza6. În absența unei cunoașteri mai intime a acesteia, rămân în continuare
greu de deslușit contextul și mobilul deciziei prin care Olga Sturdza a decis să-și dedice
timpul, energia și mare parte din avere îngrijirii orfanilor de război.
Din nefericire, pierderea în acest an a istoricului Mihai Dimitrie Sturdza, nepotul
prințesei, a întrerupt șansa unor informații de prim ordin despre bunica sa și despre opera
instituțională a acesteia și, de ce nu, despre destinul arhivei Societății. Din păcate, eu m-am
O încercare de a identifica „urme” lăsate de Olga Sturdza în Arhivele din Iași a fost deja făcută:
Rodica-Eugenia Anghel, Olga Sturdza – contribuții privind viața și activitatea, în „Arhivele Moldovei”, I-II,
1994-1995, p. 72-76; Un alt tablou al prințesei, compilat din păcate din puținele surse online, îl încearcă și
Ștefan Susai, Miroslava, memoria locului. Mărturii de la începutul secolului XX, Iași, Tipo Moldova, 2015, p. 162-164.
6 Laura Guțanu, Olga Sturdza – principesa intelectuală în slujba comunității, în Mihai Dim. Sturdza. Omagiu
la 80 de ani, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 93-120.
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apropiat de subiect târziu, astfel încât verile ultimilor ani, în care istoricul Mihai Dimitrie
Sturdza le petrecea la Iași și la Arhivele ieșene, nu le-am folosit îndeajuns, în sensul unui
dialog pe această temă. De altfel, chiar interlocutorul a manifestat o anumită modestie și
reținere, atunci când i-am comunicat despre cercetările și dilemele mele, mai ales în privința
unei arhive a SOOR, dar și despre încercările de a recupera memoria bunicii sale. Atașez
scrisoarea primită de la domnia sa, în care acesta, împăcat cumva cu uitarea la care era
supusă opera filantropică a familiei sale, se arată mai curând circumspect în privința unei
reparații simbolice asupra amintirii prințesei Olga Sturdza (fig. 1).
Cel puțin în primii ani interbelici, prințesa a purtat o intensă corespondență cu unele
personalități politice, căutând sprijin. Nu mă refer la corespondența oficială a Societății, a
cărei arhiva probabil nu s-a păstrat sau a dispărut cine știe unde, ci scrisori private, care
probabil se mai regăsesc în arhivele unor personalități. Aceeași încărcătură dramatică,
identificabilă în producția oficială a Societății, personalizează registrul în care au fost
scrise. O deconspiră C. Meissner care, la al 3-lea Congres al Societății, a divulgat părți
din scrisoarea primită în acei ani tulburi când era rugat să vină în ajutorul copiilor orfani.
Merită redate aceste pasaje, care arată nu doar zbuciumul sufletesc, ci și devoțiunea
prințesei:
[...] să mă ocup și de partea educației sufletești, care stă mai presus de instrucțiune și care, din
nefericire, lipsește din țara noastră [...] dar unde este omul? Acela cu sufletul curat și înalt, cu
glasul blând, cu cugetul drept și sigur, cu inima plecată spre cei slabi? Un fel de sfânt – trebuie
să mor, să mă duc să-l caut dincolo la picioarele lui Dumnezeu! Vă rog faceți tot ce știți, să mă
ajutați în această direcție. Eu am răspunderea acestor copii nevinovați și nu vreau să nu fac
totul spre a-i aduce pe alte cărări decât acele unde materialismul le va întuneca sufletul7.

Cuvintele profesorului Ion Simionescu, rostite tot în acel cadru, pot rezuma caracterul
acesteia: „[...] întrunește în sine energia, hărnicia, voința și perseverența în muncă, pe
lângă blândețea și duioșia femeii. Orfanii din război nu puteau accepta o mamă mai bună,
care să-i mângâie, îngrijindu-i”8.
Olga Sturdza a fost cea care, în anii războiului, a vibrat la tragedia care a cuprins
copiii orfani, organizând de la Iași opera de asistență a acestora, sediul Societății fiind în
strada M. Kogălniceanu nr. 11 bis. În noua capitală, sub patronajul Reginei Maria și a
mitropolitului Pimen, prințesa a luat inițiativa concentrării eforturilor private pentru îngrijirea copiilor. În acest context, caritatea publică a suplinit în parte asistența acestora, inițiativa
pornită la Iași modelând opera de asistență a copiilor orfani. Începută sub auspiciile Societății Ortodoxe a Femeilor Române, ocrotirea orfanilor va căpăta în scurt timp o dinamică
proprie, înrâurită fiind de devoțiunea prințesei Olga Sturdza (fig. 2).

Societatea Ocrotirea Orfanilor din Război. Consiliul Central Iași, Dare de seamă asupra încheierii
activității Societății „Ocrotirea Orfanilor din Război” prezentată Majestății Sale Regina Maria de către Olga Sturdza,
Iași, 1936, p. 60, 75 (în continuare, Dare de seamă asupra încheierii…).
8 Ibidem, p. 71.
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Opera instituțională: SOOR
Începând cu anul 1917, copiii orfani de ambii părinți, ai invalizilor, cei rămași fără
mamă și cei abandonați sunt asistați de către Societatea „Ocrotirea Orfanilor din Război”.
În decembrie 1917, prin mijlocirea prințesei, Societatea era recunoscută ca persoană
morală. Aceasta se afla sub protecția reginei Maria și controlul Ministerului de Război. În
aprilie 1918, prin lege, se votează statutele Societății, care va cunoaște subordonări și
patronaje diferite până la desființarea sa în 1935, anul când ultimii orfani vor ajunge la
vârsta majoratului9. Impulsionată de exemplul și dăruirea prințesei Olga Sturdza, dezvoltarea Societății „Ocrotirea Orfanilor din Război” va depăși o simplă inițiativă locală, ajungând
la o cuprindere națională, care a vizat orfanii, indiferent de naționalitate sau confesiune,
din toate provinciile României întregite.
Societatea, prin orfelinatele și școlile întreținute, trebuia să aibă grijă de adăpostirea,
îngrijirea și educația fizică și morală a orfanilor de război. Însă, prin intermediul instituțiilor statului, aceasta mai avea și alte îndatoriri: de a face cercetări în toate comunitățile
rurale și de a înregistra pe toți orfanii de război, fără deosebire de naționalitate, confesiune
sau stare materială; de a da asistență juridică orfanilor lipsiți pentru susținerea drepturilor
și intereselor lor; de a înființa orfelinate, cămine, grădini sau școli de copii, case de corecție,
spitale, sanatorii, infirmerii, toate necesare pentru creșterea, învățătura și îngrijirea sanitară a
orfanilor; de a acorda ajutoare orfanilor și de a lua orice alte măsuri necesare în interesul
ocrotirii acestora. În afară de hrană și adăpost, Societatea a dezvoltat și asistența juridică a
acestor copii, legată de averea rămasă de la părinți, judecătoriile urbane fiind solicitate să
instituie tutelă pentru acești copii10, monitoriza familiile care îi aveau în grijă sau, în cazul
orfanilor de ambii părinți sau care nu puteau fi crescuți în familie, i-a preluat și i-a îngrijit
în orfelinate.
Cifrele SOOR, la lichidare, în 1935, arătau astfel11: 9 Regionale și 72 de filiale locale, la
capătul a 18 ani de voluntariat, s-au strâns sume proprii și donații pentru Societate în
valoare de 117.737.290 de lei, plus alte 100 de milioane însemnând imobile, alimente,
îmbrăcăminte, asistență la domiciliu pentru orfani, s-au înființat și condus 117 orfelinate
proprii, 18 așezăminte subvenționate, au fost înființate 29 de școli profesionale, 9 sanatorii,
preventorii și infirmerii, o școală de îndreptare, una de agricultură, averea predată către
Ministerul Sănătății în martie 1935 fiind de peste 123 de milioane lei (54 de imobile,
Mai erau în orfelinate în jur de 2.500 de copii minori orfani, preluați de așezămintele Ministerului
Sănătății. Convenția încheiată era ca, în locațiile donate de către fosta SOOR, jumătate dintre copiii primiți în
vederea școlarizării să fie orfani.
10 Art. 7 și 8 din Decret lege nr. 255, 12 feb. 1919, Dare de seamă asupra încheierii…, p. 151. Se stabilea o
excepție de la codul civil, anume că femeile puteau face parte din consiliile de familie ale orfanilor de război,
cărora li se stabileau tutele prin judecătoriile de ocoale. Apoi, averea copiilor orfani și pensiile de urmaș
urmau să fie administrate de către Societate până la împlinirea vârstei majoratului. În 1922, erau instituite de
Societate un număr de 79.617 tutele la orfanii de ambii părinți și celor rămași în grija rudelor. Era cazul doar
a Vechiului Regat și a Basarabiei, întrucât în celelalte provincii se aplica legislația maghiară și austriacă, existând
alte instituții judiciare tutelare (Societatea „Ocrotirea Orfanilor din Război”. Consiliul Central Iași, Activitatea
Societății pe anul 1921-1922. Expunerile făcute la al treilea Congres General ținut la Iași în zilele de 25-27 iunie 1922 la
Iași, Iași, 1922, p. 189 (în continuare, Activitatea Societății...).
11 Dare de seamă asupra încheierii…, p. 184-185.
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8 milioane de lei numerar, pensiile și economiile orfanilor 1,8 milioane lei, inventar al
imobilelor 6,5 milioane lei).
SOOR, prin filialele locale, a recenzat un număr de 376.390 de orfani de război, din
care peste 40.000 orfani de ambii părinți și 310.000 orfani de tată12. Au fost asistați la
domiciliu un număr de 182.817 copii orfani. În așezămintele Societății, la capătul a 18 ani
de activitate, au fost îngrijiți un număr de 18.376 de copii13, cei mai mulți fiind orfani de
ambii părinți14. Sunt cifre de la finalul activității Societății, probabil unele dintre orfelinate,
cu o existență pasageră, nefiind incluse în enumerarea finală.
Resursele pentru această „operă națională” erau alocate deopotrivă de statul român
dar și obținute prin donații și venituri proprii. Mărturie stau locurile în care au funcționat
orfelinatele, cele mai multe fiind casele particulare ale binefăcătorilor, fie că au fost
persoane private, organizații profesionale sau instituții ecleziastice. Cei care se ocupau de
administrarea Societății, atât factorii centrali, regionali sau județeni, nu erau retribuiți
pentru munca lor, asumând-o benevol. Salarii primeau doar învățătorii și îngrijitorii orfelinatelor și ai școlilor arondate. Toată această muncă de administrare a realizat-o, de la Iași,
Olga Sturdza.
În aceste orfelinate, pentru cei peste 18.000 de copii, îngrijitorii și dascălii lor s-au
străduit să le asigure „o viață”, șansă pe care mulți alți orfani, din păcate, nu au mai avut-o,
pierzându-se în anii războiului și în primii ani interbelici. Ceilalți 360.000 de copii orfani
au intrat în aria de protecție juridică, sanitară sau școlară, concedate Societății de către
statul român. La mijlocul deceniului interbelic, „copiii națiunii” au devenit majori, opera
de asistență a acestora încetând. „Chemarea” față de destinul orfanilor nu a luat însă
sfârșit, donații, angajări, plasări în slujbe sau alte forme de beneficii ajutând la integrarea
lor mai ușoară. Fondatorii și ceilalți binefăcători ai copiilor orfani au dus astfel la îndeplinire datoria pe care și-au asumat-o față de părinții lor decedați în tranșeele conflagrației.
În orfelinate, tipul de educație folosit nu putea fi decât cel similar sistemului de
școlaritate interbelic, cu specializări precise, legate de integrarea în societate a orfanilor
odată ajunși majori. Învățământul primar era obligatoriu, iar prin școlile profesionale se
tindea spre o pregătire practică, pentru „a-i forma pe copii pentru o carieră”. Din această
cauză, școlile de comerț, agricultură și de meserii sau, în lipsă, orfelinatele-ateliere de
lucru au fost instituite ca ciclu secundar al pregătirii orfanilor15.
Inevitabil, soarta acestora a fost legată de asistența medicală, socială, juridică și școlară
oferită în orfelinate. Cum urmau să locuiască până la vârsta majoratului în aceste
Ibidem, p. 173.
În Cuvântarea la Darea de seamă din 1922, Olga Sturdza raporta peste 53.000 de orfani „adăpostiți” în
cele 108 orfelinate existente, cu un buget de 43 milioane, din care 34 milioane reprezenta subvenția statului.
Cel mai probabil îi includea și pe orfanii asistați la domiciliu (Activitatea Societății..., p. 21).
14 Interesant de comparat datele statistice pe regiuni din darea de seamă din 1922 și cele de la încheierea
activității. În 1922, erau 9.000 de orfani în orfelinate și 53.047 de asistați la domiciliu (ibidem..., p. 192-193).
Acest lucru înseamnă o situație fluidă în privința condițiilor din familiile cu un singur părinte sau îngrijiți de
rude. Periodic, în primul deceniu interbelic, în orfelinate au fost aduși orfani din război care au fost abandonați ulterior încheierii conflagrației.
15 ANI, fond Școala de Îndreptare Copou, dosar 1/1923, f. 69.
12
13

95

Cătălin Botoșineanu

așezăminte, orfelinatele deveneau probabil singurul mediu în care aveau încredere16. Se
încerca, prin practicarea unor meserii adaptate mediului în care urmau să fie introduși la
majorat, să se diminueze riscul claustrării lor. Pentru copiii dotați, s-a folosit posibilitatea
urmării cursurilor teoretice din învățământul secundar și superior. Cu toate acestea, cei
mai mulți dintre orfani nu puteau reuși în viață, odată ieșiți din mediul orfelinatelor17.
Oricum, numărul celor care au frecventat o formă de școlaritate după finalizarea ciclului
primar este destul de mic, în jur de 7.800 de orfani urmând alte cursuri decât cele
primare18. Ceilalți au rămas dependenți de abilitățile practice dobândite în orfelinate și în
atelierele de lucru.
Toată această muncă de administrare a realizat-o, de la Iași, Olga Sturdza. Într-un
context dificil, uneori potrivnic, opera sa a fost una de pionierat, în condițiile în care
mortalitatea infantilă în primele patru decenii ale secolului al XX-lea nu a scăzut sub 30%.
Până la modelul imprimat de aceasta, care punea în comun o inițiativă particulară și
efortul financiar al statului, orfanii se aflau în sarcina autorităților comunelor urbane care
erau obligate să întrețină aziluri de copii. Soarta celorlalți orfani, din lumea rurală, o putem
doar bănui. Războiul a obligat statul român să identifice soluții pentru acești copii. Iar
soluția a fost inițiativa prințesei Olga Sturdza, care a reușit să transforme orfelinatele în
„marile familii ale orfanilor din război”19.
La fel de adevărat este și existența unor aspecte negative petrecute în orfelinate.
Copiii, desprinși de mediul familial, au dezvoltat traume serioase, care i-au marcat toată
viața. Școala de Îndreptare din Iași, înființată imediat după terminarea conflagrației,
confirmă rătăcirile copiilor. Din toată țara, erau aduși cei cu „apucături rele”, în vederea
corectării comportamentului. Care era tipul de educație folosit și dacă reușeau efectiv să-i
corijeze, sunt interogații legitime. După cum, la fel de judicioasă este întrebarea în jurul
oportunității înființării orfelinatelor drept soluția cea mai bună pentru acești copii. Sigur,
în acest mod prezenteist, pot continua șirul chestionarelor, dar acestea nu rezolvă nimic. În
opinia mea, asistența copiilor orfani de ambii părinți, prin orfelinate, era singura posibilitate reală pe care o puteau asuma acești binefăcători privați în anii interbelici. În lipa
surselor și a unor cercetări sistematice privitoare la eșantioane de orfani și evoluțiile
ulterioare ieșirii din mediului de protecție, mă rezum să constat datele cantitative ale celor
18 ani de activitate a SOOR și devotamentul prințesei Olga Sturdza.
În perioada crizei financiare, s-a cerut tuturor orfelinatelor ca toți orfanii mai mari de 21 de ani să fie
scoși din sistemul de protecție al SOOR. Acest lucru arată că unii dintre orfani efectiv erau legați de mediul
orfelinatelor, neîndrăznind să-l părăsească (ibidem, dosar 1/1929, f. 36). Au fost probabil și multe situații
tragice, mulți orfani fiind dați afară din așezăminte înainte de a fi plasați în slujbe. SOOR a cerut ca în
consiliul Regiunii să fie avizate ieșirile orfanilor din așezăminte doar după ce, în prealabil, li se identifica o
soluție de plasare (ibidem, f. 72).
17 Tragediile din război au despărțit frați, cum este cazul a doi copii din Basarabia, din care cel mai mic
era la Școala de Îndreptare. Orfelinatul din Ungheni solicita trimiterea lui pentru a fi în grija fratelui mai
mare, aflat în ocrotire acolo (ibidem, dosar 1/1923, f. 50). În alte situații, Societatea avea greutăți în a le găsi
familiile celor crescuți în orfelinate și care doreau să se reîntoarcă acasă, fiind preluați în grijă de foarte mici
(ibidem, dosar 1/1925, f. 9).
18 Dare de seamă asupra încheierii…, p. 174.
19 Pentru Neam și Țară. Societatea Ocrotirea Orfanilor din Război (1916-1924), Oradea, f.a., p. 167.
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Monumentul Unirii de la Iași: o ipoteză
Încă de la debutul studiilor sale de pionierat în domeniul patrimoniului, istoricul
Andi Mihalache avertiza asupra riscurilor pe care le implică studierea unui monument în
fața căruia memoria publică obligă mai degrabă la exersarea pietății decât la curiozități
legate de istoria sa reală, „de unde și pericolul de a înlocui investigarea trecutului cu
tezaurizarea, cumularea lui într-o indistincție periculoasă, anticameră a ignoranței și
uitării”20. În acest sens, cred că studierea Monumentului Unirii, creația interbelică a Olgăi
Sturdza și apoi refăcut, după cinci decenii, de către C-tin Crengăniș, poate să depășească
datoriile firești față de simbolistica acredită și destinul traumatic al grupului statuar.
Întrebări legate de folosirea imaginii Reginei Maria în distribuirea rolului de Patrie-Mamă,
dar o Patrie cu cască militară, minimalismul efigiei suveranei în chipul sculptat și lipsa
familiarității bucuriei în alegoria scenei regăsirii, pe care reunirea unei familii de obicei o
reclamă, cred că pot să ofere o nouă pistă de interpretare a mesajului edificiului.
Înțelegerea tipologiei monumentelor publice care s-au ridicat în România interbelică
pentru a marca momentul anului 1918 poate rezolva multe dintre mizele simbolice atașate
mesajelor comemorative sau celebrative ale epocilor ulterioare21. Inițiativa a aparținut,
deopotrivă, comunităților urbane și celor rurale, asociațiilor de foști combatanți, grupurilor profesionale, persoanelor private laolaltă cu autoritățile naționale. Perspectiva era
una a întrepătrunderii între opțiuni și soluții funerar-comemorative. Din acest motiv, la
nivel central, s-a luat decizia organizării evenimentelor de comemorare a eroilor și de configurare a unui panteon național. Concomitent, întregul proces a vizat substituirea prilejurilor funerare în care, firesc, ritualul religios juca un rol primordial, cu momentele în care
era identificabil un substrat celebrativ.
În primul rând, monumentelor eroilor li se rezervă un loc public și sunt evacuate din
zona cimitirelor, morții conflagrației devenind treptat morții națiunii. Nu întâmplător,
Vasile Pârvan avea să consacre moartea de război ca una la care nu se plânge, ci se nasc
nădejdi viitoare22. S-a realizat astfel o translație de la moartea individuală, marcată
funebru de fiecare familie, la moartea de masă, omagiată în public și care prilejuia noi
orizonturi ale cultului funerar. Treptat, trebuia să se realizeze reprezentarea unui doliu
civic în care, pe lângă o omagiere firească a celor care au murit în lupte, se glorifica statul
pentru care aceștia s-au jertfit.
Andi Mihalache, Pentru o istorie culturală a ideii de patrimoniu, în „Xenopoliana”, XI, 3-4, 2003, p. 164.
Datorez mult acestei sumare observații excelentului studiu al lui Andi Mihalache despre cultul eroilor în
perioada interbelică. Am mai spus-o, dar simt nevoia să o repet, după opinia mea acesta este un studiu cu
caracter fondator în istoriografia românească a temei monumentelor de for public: Andi Mihalache,
Semnificații civice și funerare în comemorările Primului Război Mondial, în idem, Mănuși albe, mănuși negre. Cultul
eroilor în vremea Dinastiei Hohenzollern, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2007, p. 233-261 (în continuare, Andi
Mihalache, Semnificații civice...).
22 „Moartea de război nu e moarte publică, e moarte pentru viitor, la care nu se plânge, ci se fac
jurăminte”, avea să declare în acele momente istoricul Vasile Pârvan. Prin decretul din 26 aprilie 1920, se
hotăra ca de ziua Înălțării, care devine cu această ocazie sărbătoare națională, să se realizeze evenimente cu o
dublă semnificație: „parastas, procesiuni și serbări cu caracter național și patriotic” („Monitorul Oficial”,
nr. 24, 4 mai 1920, p. 1142).
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În acest mod, evocarea eroilor a avut deopotrivă o latură funebră, fiind realizate
servicii religioase specifice celor morți, dar și una festivă, de celebrare a victoriilor, în care
juca un rol determinant perpetuarea memoriei sociale23. Din perspectiva locurilor memoriei,
nu trebuiau așadar căutate soluțiile unei arhitecturi de cimitir, ci se preferau locațiile în
care monumentalitatea edificiilor dedicate eroilor neamului urmau să predispună și la o
sărbătoare a națiunii și a victoriilor sale24.
Majoritatea monumentelor de for public sunt lipsite de individualizarea unui erou
anume, fiind preferat eroul necunoscut sau cel puțin fără o identitate. Singura relaționare
acceptată era legată de arma sau profesia în care a slujit, asociațiile respective de foști
combatanți fiind cele care susțineau financiar edificiul. Astfel, s-au construit monumentul
eroului infanterist, cavalerist, al aviatorilor, ale marinarilor sau cele dedicate armei
geniului, apoi monumentele eroilor cfr-iști, ale corpului didactic, eroilor sanitari etc.
Rezumând, aceste monumente comemorative de for public, cele memorial-funerare,
precum mausoleele, troițele, cimitirele eroilor sau simple cripte au devenit simboluri ale
devoțiunii publice față de morții din război. Apoi, spiritul triumfalist-eroic, specific de
altfel tuturor societăților care ies victorioase dintr-un război, își identifica modelul în Arcul
de Triumf, improvizat în 1922, la București, odată cu serbările încoronării, și care a devenit
o adevărată probă de foc pentru sculptorii și arhitecții interbelici, lucrându-se aproape
două decenii până la finalizarea acestuia25.
Au fost și cazuri, foarte puține, în care eroismul unor înalți ofițeri a necesitat omagierea personalității acestora. Războiul nostru a trebuit să-și inventeze proprii eroi, în
legătură cu bătăliile de pe Jiu, Mărășești sau cele de pe trecătorile Carpaților. Din acest
motiv, poveștile din jurul sacrificiului pe front au fost dublate de reprezentarea figurativă
a personalității respective. În acest caz, monumentul respectiv nu era destinat exclusiv
cultului eroilor, ci avea și o destinație particulară. Prin atașamentul față de efigia celui
reprezentat se glorifica de fapt realizările statului și ale armatei române. Statui impozante
s-au edificat pentru Ecaterina Teodoroiu la Slatina, în 1925, pentru generalul Stan Poetaș la
Soroca, în 1929, pentru generalul Dragalina, la Caransebeș, în 1943, sau la Botoșani, pentru
maiorul Ignat. În aceeași logică a eroizării unor personaje sau de consacrare a împlinirilor
anului 1918, s-au ridicat monumente pentru regele Carol I în București, regele Ferdinand
Andi Mihalache, Semnificiații civice…, passim.
Prin legea pentru cinstirea memoriei eroilor căzuți, votată la 31 iulie, în Adunarea Deputaților, respectiv
12 august în Senat, s-a consacrat obligația comunităților de a ridica „monumente comemorative” și de a
constitui un registru, numit „Cartea de Aur”, cu numele tuturor celor morți în război. Documentul urma a fi
păstrat la sediul primăriei din localitatea respectivă, o listă a foștilor combatanți urmând a fi afișată la școală
„spre a fi pildă generațiunilor tinere” („Monitorul Oficial”, nr. 119, 2 septembrie 1920, p. 4163). Merită
menționat că în același număr al „Monitorului Oficial” a fost publicată și legea pentru înființarea Oficiului
Național al invalizilor, orfanilor și văduvelor de război, organizația care se ocupa de ceilalți „eroi ai războiului”,
cei rămași în viață.
25 În acest context, trebuie să amintesc personalitatea unui arhivist, uitat astăzi din păcate, care și-a
dedicat întreaga viață studierii monumentelor de for public dedicate eroilor neamului; de asemenea, este un
biograf excelent al marilor sculptori interbelici. Pentru considerațiile de față m-am inspirat din una dintre
lucrările acestuia: Virgiliu Z. Teodorescu, Monumentele Marii Uniri, București, Editura Ministerului de
Interne, 2000.
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la Chișinău. Nu în ultimul rând, o altă categorie încadrează monumente dedicate Marii
Unirii, în interbelic fiind realizate astfel de edificii la Cernăuți și Iași.
În acest ultim caz, situația este una particulară pentru că intersectează și personajul
din articolul de față, Olga Sturdza. În al doilea rând, pentru că sculptura acesteia a fost
colportată mitului care a retrezit fantasmele marginalizării Iașului după 1990, privind
orașul ca leagăn al unirilor și îi revendica acestuia implicit un statut particular. Mizele
simbolice ale ridicării acestor monumente în perioada interbelică la Iași și Cernăuți încă își
așteaptă cercetătorii. De ce la Iași un monument al Unirii și nu în capitalele provinciilor
unite cu România? – este o interogație legitimă în condițiile în care, în primul deceniu
interbelic, mitul celor trei uniri care au pornit de la Iași era încă în fază incipientă.
În ciuda celor ce a declarat în oferta de donație, cred că Olga Sturdza a dorit să lase
posterității un alt mesaj prin configurarea Monumentului Unirii de la Iași drept o alegorie
a unei familii reunite în jurul unei mame, reprezentată paradoxal cu cască și haine militare,
imaginile personajelor transfigurând traumele abandonului și mimând bucuria tăcută în
urma unei ipotetice regăsirii. Cu toate acestea, deși este un grup statuar dedicat celebrării
Unirii, deci a unei sărbători la rigoare, eu nu am reușit să identific la personajele din
povestea imaginată indicii ale unei familiarități a bucuriei. Ipoteza mea este că Olga
Sturdza a sculptat un monument dedicat orfanilor de război pe care l-a camuflat într-o
alegorie a Unirii.
Povestea apariției monumentului în geografia simbolică a Iașului este destul de
cunoscută, dar, de fapt, contextul maschează adevărata idee a sculptorului. În anul 1924,
Olga Sturdza oferea, prin donație, grupul statuar Primăriei Iași26, care abia peste trei ani a
fost inaugurat27. Contextul în care aceasta a lucrat la monument nu era unul întâmplător
sau indistinct în biografia sa. În acei ani, prințesa depunea eforturi uriașe pentru a se
îngriji de orfani, în condițiile în care interesul pentru soarta copiilor era unul minor 28. Ar fi
putut oare să asume de la început un proiect al unei sculpturi care să reprezinte orfanul de
război? Probabil, dar nu ar fi avut aceiași sorți de izbândă și nu ar fi putut să spere la o
poziționare publică a monumentului. Apoi, misiunea îngrijirii acestora era asumată de
Olga Sturdza fără a-și dori o notorietate cotidiană, înțelegând să menajeze traumele
copiilor. Or, tocmai a transforma destinele acestora într-un artefact vizibil le-ar fi expus
vulnerabilitatea socială. Înțeleg, în același timp, că prin ipotezele pe care le propun pot să
fiu învinuit de separarea arbitrară a semnificațiilor monumentului de intențiile declarate
ale creatorului. Însă, acest lucru este deja un bun comun în istoria artei.
ANI, fond Primăria Iași, dosar 378/1924, f. 5-6.
Foarte ușor s-a trecut peste cei trei ani în care oficialitățile au așteptat să dezvelească monumentul.
Explicația greutăților alegerii și amenajării locului destinat amplasării nu este convingătoare. La fel cum nu
știm nici textul raportului Comisiei de avizare și nici rațiunile rezervei familiei regale în fața alegoriei
propusă Reginei Maria.
28 În ciuda unor intervenții tăioase ale medicilor pediatri, în România interbelică nu s-a reușit mobilizarea unei dezbateri în privința condițiilor de viață ale copiilor și mai ales, asupra mortalității infantile.
Constatarea acestora „că în România mortalitatea infantilă e așa de mare că încetează a fi un fenomen
demografic normal” nu a produs urmări semnificative în politica medicală a statului român sau a societății
în general asupra copiilor (Dr. S. Gracoski, Protecția copiilor în România. În legătură cu asigurările muncitorești,
în „Arhiva pentru Știința și reforma socială”, I, nr. 4, 1920, p. 771).
26
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Istoria monumentului, refăcut la Iași în 1999, de data aceasta de sculptorul Constantin
Crengăniș, este la fel de cunoscută. Nu doresc să reiau aici chestiunile contextului inaugurării monumentului și a datelor tehnice inițiale29 sau a valorii estetice a creației Olgăi
Sturdza30, cum nici nu am intenția să mă opresc asupra reușitei replicii din Piața Națiunii.
Lucrurile acestea au fost spuse profesionist de istoricii, muzeografii și cronicarii contemporani ai Iașului, aceștia din urmă așezând monumentul în siajul afirmării identității
Iașului ca leagăn al celor trei Uniri31.
Realizarea sculptorului C-tin Crengăniș a fost contestată uneori, dar comanda oficială
era aceea de a reda Iașului un Monument al Unirii pierdut și nu o creație Olga Sturdza
distrusă. Conduita patrimonială avea legătură cu rememorarea virtuților Iașului și nu cu
profunzimile unui sculptor. Și istoricul Sorin Iftimi făcea apel la clemență față de replica
amplasată în Piața Națiunii. Neavând în față originalul, ci doar niște imagini foto ale
grupului statuar (fig. 3 A-B), este greu de aplicat rigorile estetice asupra unei astfel de
compoziții. Criticile lansate la adresa sculptorul C-tin Crengăniș pentru reprezentarea
figurii materne din grupul statuar au la bază atât lipsa modelului original cât mai ales,
cred eu, supra-reprezentarea monumentului în alegoria Patrie-Mamă și ignorarea unor
semnificații particulare. Cheia în care trebuia portretizat personajul matern era alta.
Scenariul în care a fost plasat grupul statuar de la Iași este unul familiar memoriei
publice, dar care, la o relectură atentă, poate să fie interpretat într-o altă partitură. Olga
Sturdza, sculptorul monumentului, l-a descris într-un mod simplu32. Grupul statuar evocă
Patria-Mamă, pentru care obținuse acordul Reginei Maria să îi reprezinte imaginea.
Numai că, în scenă, a frapat apariția figurii materne purtând cască militară. Episodul războiului și prezența Reginei pe front sau în spitale, dovedind un devotament și o loialitate
aparte României, au constituit alibiuri la îndemână pentru soluția înfățișării mamei drept
soldat. Aceasta încerca să cuprindă în brațe pe cele trei fiice, care trimiteau la provinciile
unite în anul 1918. În schimb, la picioarele femeii și ale fiicelor este dispus un copil, reprezentat de un băiat minor de vârstă preșcolară, care tânjea după dragostea maternă. De
altfel, mama își caută din priviri copilul la care nu poate ajunge. Olga Sturdza a explicat
prezența copilului, care nu are loc în scena familiei regăsite, prin ipostaza românilor
rămași în afara granițelor stabilite la Conferința de Pace. Din această perspectivă, cea a
cetățenilor români din afara României Întregite, avem o situație inedită în interbelic, și
anume cea a reprezentărilor acestora figurativ în monumente de for public. După știința
mea, doar în cazul unor comune din Maramureșul istoric, aflate în Cehoslovacia după
1919, s-au emis critici coerente guvernului Brătianu pentru configurația granițelor obținute
la Paris33. În epocă, s-a mai speculat asupra ipotezei că grupul statuar era asumarea unei
forme de pietate față de familia regală, fiind închinat amintirii micului copil Mircea al
Reginei Maria, pierdut în toamna anului 1916.
Sorin Iftimi, Iașii în bronz și în marmură. Memoria statuilor, în CI, XXIV-XXVI, 2010, p. 495-543.
Gheorghe Macarie, O prințesă artistă, în vol. Între literatură și arte plastice, Iași, 1998, p. 122-127.
31 Constantin Ostap, Monumentele ieșene ale celor trei Uniri, în „Monumentul”, VI, 2005, p. 245-249.
32 Oferta de donație, trei imagini foto ale originalului și descrierea grupului statuar, de către sculptorul
Olga Sturdza, s-a păstrat (ANI, fond Primăria Iași, dosar 378/1924, f. 1-6).
33 Dezmembrarea Maramureșului istoric: decizii politice, reacții și consemnări în mărturii contemporane (19191923), editor Cristina Țineghe, Editura Centrul de Studii pentru Resurse Românești, București, 2009.
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Ipoteza mea este aceea că Monumentul Unirii de la Iași poate fi privit nu doar ca o
alegorie a Marii Uniri, ci și în cheia memoriei copiilor orfani de război. Monumente de for
public închinate sacrificiului pe care l-au arătat civilii sunt absente în perioada interbelică.
La fel cum am văzut că și reprezentările feminine lipsesc sau individualizarea personajelor
reprezentate, excepțiile fiind constituite de eroina soldat Ecaterina Teodoroiu sau alte figuri
ale înalților ofițeri căzuți în lupte. Pierderile copiilor orfani, uriașe în perioada 1916-1920, cel
mai probabil de ordinul zecilor de mii în contextul unei mortalități infantile, care a ajuns la
peste 70% în unele orfelinate34, nu puteau fi aduse în prim-planul atenției publice. Alții
erau eroii, și era firesc ca soldații și veteranii de război să monopolizeze interesul public.
Însă, cunoscând dăruirea prințesei pentru acești copii, cred că amintirea orfanilor a fost
răscumpărată parțial de sculptura acesteia.
Băiatul cel mic, așezat în afara grupului statuar, cumva dezechilibrând ritmul și
vibrația scenei în care o mamă își îmbrățișează cele trei fiice, nu are loc în scena regăsirii.
Acesta tânjește, la rândul lui, după îmbrățișarea familială, însă pare condamnat la un
destin marcat de abandon. Reprezentarea mamei în scena descrisă este determinantă.
Rolul i-a fost acordat Reginei Maria, care era președinta de onoare a SOOR, dar Olga
Sturdza a imaginat-o ca soldat, purtând uniformă și cască militară. Cele trei fiice îmbrățișate de mamă au rol secundar în imaginea de ansamblu, sculptura gravitând în jurul
relației mamei cu copilul izolat de scena regăsirii. Or, această imagine a mamei soldat, care
își caută deznădăjduită fiul, trimite mai degrabă la un părinte care realizează, în mod
dureros, cumplitul destin al propriului copil care va împărtăși soarta unui orfan de război.
Cred că profilul feței, abia conturat, trimite la încremenirea unui părinte și la perpetuarea
clipei în care o mamă își vede pentru ultima dată pruncul. Apoi, privirea marcată de
bucuria tăcută, înăbușită de durere a mamei care nu își poate cuprinde toți copiii, și mai
ales mână stângă a acesteia care traduce un gest de neputință și deopotrivă de rămas bun
pentru eternitate, mă fac să cred că Olga Sturdza a dorit să transmită altceva. Ceva care îi
marca în acel context existența, și anume soarta orfanilor din război. Nu este o întâmplare
alegerea acestei alegorii. Acest copil, plasat efectiv în afara grupului statuar și reprezentat
cu mâinile în sus, căutând deznădăjduit grija maternă, mai degrabă sugerează ideea orfanului de război rămas fără familie. În acest mod, Olga Sturdza a inserat în Monumentul
Unirii de la Iași și o imagine a celor care au sacrificat, fără voia lor, atât de mult pentru
marele ideal, copiii orfani de război.
Epilog
Trebuie să remarc încă o dată dăruirea celor care și-au pus averea la dispoziția efortului național de a proteja orfanii de război, care au devenit treptat „copiii națiunii”.
Cred însă că, deopotrivă, sacrificiul acestora și traumele orfanilor au fost uitate și,
oarecum, evacuate din memoria Primului Război Mondial. În județul Iași au existat peste
Despre copiii orfani morți în perioada războiului sau în perioada interbelică nu există cifre oficiale.
Însă, prin coroborarea surselor se pot face estimări. Informația despre mortalitatea uriașă în rândul copiilor
minori din orfelinate la: Dr. Gh. Banu, Asistența comunală a copiilor găsiți, orfani și sărăci în București, ,în
„Arhiva pentru Știința și reforma socială”, V, nr. 1-2, 1924, p. 141, nota 2.
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zece astfel de orfelinate 35 care – și mă refer în special la două din afara orașului, cum era
cazul celor din Miroslava și Copou – au funcționat în clădirile și proprietățile prințesei
Olga Sturdza. Deși în multe astfel de edificii, activitatea este continuată de așezăminte
școlare, niciun liceu nu poartă numele fostei președinte a Societății Ocrotirea Orfanilor
din Război.
Miza civică, asumată de autorul acestor rânduri și cu alte ocazii sau demersuri, este
aceea ca amintirea unui protagonist de talia prințesei Olga Sturdza să nu fie abandonată
uitării, mai ales la Iași. În măsura în care autoritățile școlare sau locale vor fi sensibilizate,
cred că un proiect de modificare a titulaturii Liceului Agricol „Mihail Kogălniceanu” din
Miroslava sau a Liceului Agricol „Vasile Adamachi” poate fi realizat. Aceste titulaturi sunt
unele post-decembriste și nu au nicio legătură cu momentul fondării școlilor sau al patronului spiritual. Olga Sturdza le-a înființat pe ambele și le-a lăsat spre folosință sau donat
statului român atâta timp cât vor funcționa ca edificii școlare.
Un gest reparatoriu și simbolic deopotrivă va putea integra relația dintre identitatea
orașului și memoria publică în sensul unei cunoașteri și a istoriei luptelor de pe „frontul
de acasă”, pe care au înfruntat-o civilii. Memoria războiului va dezvolta astfel și imagini
sau recuperări publice care nu au ca referent principal doar militari, politicieni sau câștigurile aduse de conflagrație. Victoria, nesperată totuși, a României la finalul războiului s-a
făcut cu pierderi uriașe de vieți omenești în rândul civililor și cu costuri dureroase pentru
cei care au supraviețuit.
Pentru cei 376.000 de copii orfani de război, România Întregită le-a servit drept patrie,
dar nu putea să le convertească sacrificiul părinților. Lor, Olga Sturdza le-a închinat două
decenii din viață, mare parte din averea sa și, cred, o reprezentare alegorică într-un edificiu public în Iașul interbelic. Deși poate părea paradoxal, cred că Monumentul Unirii a
fost modul în care președinta Societății „Ocrotirea Orfanilor de Război” a încercat să le
răscumpere acestora traumele și să le ateste dreptul la neuitare.

La Iași funcționau următoarele orfelinate, în subordinea Regionalei Iași a SOOR: Regina Maria,
Regele Ferdinand, M. Kogălniceanu, Gh. Gh. Mârzescu, Gr. T. Iași, Israelit, Al. Mavrocordat, Toma Cosma,
Sanatoriul Dr. Clunet și altele în directa subordonare a Consiliului Central al SOOR: Școala de Îndreptare
Copou, Miroslava – Iași Școala de Agricultură Olga M. Sturdza, Ungheni Școala de Horticultură E. Teodoroiu,
Spitalele Caritatea – Iași și Ruginoasa.
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ANEXĂ

Fig. 1. Scrisoare de la istoricul Mihai Dimitrie Sturdza.
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Fig. 2. Imaginea prințesei Olga Sturdza.
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A

B

Fig. 3 (A-B). Imagini ale grupului statuar din Piața Națiunii, sculptor C-tin Crengăniș.

La mémoire de la Grande Guerre à Iassy :
Olga Sturdza
(Résumé)
Mots-clefs : Olga Sturdza, orphelins de guerre, Monument de l’Unité.
Actuellement, à Iassy, Olga Sturdza est un personnage oublié du point de vue de la mémoire
de la Grande Guerre. C’est elle qui a organisé, au niveau de la Roumanie, les 376.000 orphelins de
guerre par l’intermédiaire de la Société « Protéger les orphelins de guerre ». En tant que Présidente
de la Société, la Princesse Olga Sturdza a mis à disposition ses propriétés et toute son énergie pour
fournir une assistance physique, sanitaire, scolaire et juridique aux enfants orphelins restés en
Roumanie. Les orphelinats, qui hébergeaient et scolarisaient environ 18.000 enfants orphelins des
deux parents ou dont les parents rescapés ne pouvaient pas s’en occuper, sont restés une réalité de
la Roumanie d’entre-deux-guerres jusqu’en 1935, année où ils ont été repris sous l’égide du
Ministère de la santé.
Certains d’entre eux portaient le nom de la princesse, y compris celui tenu dans la commune
de Miroslava, sur la propriété de son manoir. Après 1990, les bâtiments scolaires d’Iaşi, où
opéraient des orphelinats d’orphelins de guerre, ont choisi un autre titre pour marquer symboliquement l’identité de l’école ou du lycée. Toujours dans le coin de l’oubli, le Iassy a choisi de
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placer la mémoire de la princesse Olga Sturdza et quand, en 1999, les fonctionnaires ont choisi de
restaurer le Monument de l’Unité détruit par les communistes. La création de la princesse, donnée
à la ville en 1924, le monument, je pense, peut être signifié dans une clé différente que celle dans
laquelle il est connu. L’allégorie de la rencontre d’une famille, comme les unions des provinces
avec le Royaume de la Roumanie en 1918, peut également être lue en termes d’abandon. En outre,
le monument tourne autour de la relation de la mère, habillée en vêtements de soldat, avec l’enfant
mineur à laquelle il ne peut pas atteindre et qui aspire à l’étreinte maternelle.
La relation entre la mémoire et la connaissance historique est un problème. Périodiquement,
cependant, je crois que comme un symptôme d’un Iassy périphérique et de réanimer l’époque où
la ville sur Bahlui était la capitale du pays de la Moldavie, la ville invente de nouvelles identités. Y
compris le monument de l’Union retravaillé a été intégré dans le discours qui a maintenu le mythe
de la ville comme le berceau des trois unions, pas comme un remède à la mémoire de la princesse
Olga Sturdza. Du point de vue de la mémoire de la guerre, je crois que le Iassy a toujours un
devoir envers la mémoire de la dévotion de la princesse. Geste historique et symbolique, le changement de nom du lycée de Miroslava, par exemple, pourrait intégrer la relation entre l’identité de
la ville et la mémoire publique dans le sens d’une connaissance du sacrifice civil et des orphelins
de guerre.
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Despre ,,Comitetul întru toată îngrijirea orașului
și punerea la cale a siguranței obștii”,
numit în urma incendiului din Iași din 1827
Mihai-Cristian Amăriuței*

La 19 iulie 1827, într-o marți, capitala Moldovei era mistuită de un „năprasnic foc”,
„care după grabnică întindire ce-au avut nu numai averi au topit, ce încă au primejduit și
oameni”, după cum povestesc marii boieri ai țării într-o mărturie din 25 octombrie:
Știută este tuturor de opște întâmplare năprasnicului focu de la 19 zile a trecutei luni iulie a
acestui curgătoriu anu 1827, care, între altile, binale, casă și averi a multora din boieri și din
târgoveți au topit cu totul, și însuși Curțile unde șăde domniia și unde să afla și giudecătoriile,
toate celelante cilenuri a ocârmuirii. Dar nu mai puțân este de toți știut că la această groaznică
întâmplare s-au prefăcut în cenușă și toate arhivile Vistiriei, a Divanului, a departamenturilor
și a aceloralante slujâtoare Curții locuri, urmându aceasta pentru doaî pricini: întâi, că focul
întâmplându-să pe la șapte ceasuri din zi, când toți judecătorii, slujbașii și canțalariștii lipse,
fieștecarile mergând la casa sa în vremea prânzului, și nu era cine să scoată lucrurile spre
scăpare; și al doile, că toți slujâtorii domnești, arnăuți și alții, alergând după neapărata datorie
spre stângirea focului politiei și spre mântuirea averilor norodului, au rămas Curte fără
oamenii de agiunsu spre pază, nesocotindu-să, pentru depărtarea locului unde s-au aprins
întâi, că să va întinde răul și până la Curțile domnești. Când fără de veste focul, întinzându-să
și lățindu-să și de furtună mare împingându-să în gios, au cuprinsu și aceste Curți și în puține
minunte au mistuit tot ce au fost într-însăle1.

După numai o săptămână, un al doilea incendiu2 cuprindea iarăși ceea ce rămăsese
neatins de primul pojar în jos de Curtea domnească, spre Bahlui. Urmările au fost
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, Filiala Iași.
BAR, Documente istorice, CIX/115 (orig.); Sever Zotta, Pojarul din Iași în 19 iulie 1827, în ArhGen, I,
1912, nr. 12, p. 199 (copie după „Condica Gospod, no. 334, fil. 255”).
2 „Și al doile foc s-au întâmplat la săptămâna, marți sara, iuli 26, la un cias de noapte, la Podul Lungu”
(Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei, un corpus editat de I. Caproșu și E. Chiaburu, III
(1796-1828), Iași, Casa Editorială „Demiurg”, 2009, p. 610-611). Podul Lung cobora de la Curtea domnească
spre Podul Roș, prelungindu-se, peste Bahlui, cu segmentul din Nicolina (Laurențiu Rădvan, Primul târgușor
din Moldova: Târgușorul Nicolina, în Laurențiu Rădvan (ed.), Orașe vechi, orașe noi în spațiul românesc. Societate,
economie și civilizație urbană în prag de modernitate (sec. XVI – jumătatea sec. XIX), Iași, Editura Universității
„Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 135-136).
*
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catastrofale: o treime din oraș a fost distrusă (au ars Ulița Mare, Podul Vechi, Curtea
domnească, Târgul de Jos și toată mahalaua de la Sf. Constantin până în Bahlui), populația
suferind din pricina bolilor, a lipsei apei, alimentelor și produselor de strictă necesitate.
Amploarea distrugerilor a determinat autoritățile să inițieze un plan coerent de
limitare a efectelor incendiului, pe de o parte, și să propună, pe de altă parte, un set de
măsuri de natură să prevină apariția altor asemenea evenimente tragice. Un comitet
format din cinci boieri a înaintat domnului două anaforale, ale căror prevederi, lesne încadrabile în ceea ce s-a numit „simptomele modernității”3, anticipau mecanismele, instituțiile, principiile și regulile ce vor fi aplicate, peste câțiva ani, prin articolele speciale ale
Regulamentul Organic.
Mărturiile despre incendiul din mijlocul verii anului 1827 4 dau seamă despre cauzele
„cronice” ale deselor evenimente de acest tip din Iașii perioadei medievale și premoderne:
deficiențele urbanistice și administrative, factorii naturali, materialele inflamabile ale
construcțiilor urbane, lipsa apei și a unei legislații urbane speciale5. Cele câteva incendii
majore care încercaseră capitala moldavă în ultimul veac scurs până la nefastul an 1827 au
evidențiat tocmai aceste deficiențe structurale și progresele lente făcute în corectarea lor.
În al optulea an al domniei lui Mihai Racoviță (1724), o furtună mare aprinde târgul și
pune toată suflarea capitalei în fața faptului împlinit6. Aproape trei decenii mai târziu, la
5 noiembrie 1742, Constantin vodă Mavrocordat poruncește marelui agă al Iașilor ca, în
caz de incendiu, toți aparii din oraș (domnești, boierești, mănăstirești) să contribuie la
stingerea acestuia, sub amenințarea pedepsei domnești7. Departe de a rezolva problema
organizării în caz de incendii, cauzele vechi și profunde ale acestora au pricinuit un alt
Dan Dumitru Iacob, Incendiul din Iași, din 25 iunie 1833, în HU, XXVI, 2018, p. 70.
O analiză a incendiului din vara anului 1827, cu o bună descriere a evenimentului, pe baza sintetizării
tuturor surselor istorice, precum și a consecințelor și măsurilor luate de autorități, la Marian Juncanariu,
Marele incendiu din 1827 și consecințele pe care le-a avut asupra orașului Iași, în HU, XXVI, 2018, p. 47-65.
5 Studiul întregului complex de factori care au condus, periodic, la asemenea evenimente în viața
comunităților umane face obiectul unei direcții noi de cercetare în spațiul istoriografic internațional, istoria
incendiilor (fire history), cu obiective specifice în cazul incendiilor urbane, în principal identificarea cauzelor,
descrierea evenimentelor și evidențierea factorilor care favorizează și potențează producerea lor: aspecte
majore, precum „poziția geografică, clima, structura urbanistică, arhitectura, materialele de construcție, nivelul
de dezvoltare economică și tehnologică, conflictele militare”, sau altele, secundare și complementare: „creșterea consumului, schimbările modei, apetența pentru confort, cultură și loisir, înmulțirea festivităților
publice etc.” (Dan Dumitru Iacob, op. cit., p. 68, cu o selecție a celor mai recente contribuții bibliografice în
plan internațional – vezi n. 1-3).
6 „[...] dat-au Dumnedzeu o fortună grea și s-au aprins târgul, și multe curți boerești și mănăstiri au ars.
Și din mănăstiri au sărit și în curțile domnești, și pân-a alerga oamenii din târgu, au ars de tot. Care multe
lucruri au ars de a lui Mihai-vodă, că nu putea oamenii și slujitorii nemic să scoaț<ă> den curte, de fortună
mare ce era” (Ioan Neculce, Opere, ediție critică și studiu introductiv de Gabriel Ștrempel, București, Editura
Minerva, 1982, p. 685).
7 „Carte de volnicie dumisale vel agă, să dea poruncă cu tărie tuturor aparilor domnești, boierești,
mănăstirești, ca de s-ar întâmpla a să aprinde foc în oraș oriundeva, care să ferească Dumnezău, fieștecare
apar, cum a vedea foc, îndată să alerge cu apă. Că să știe că acolo, la foc, să va face căutare și care apariu nu
să va afla, să va trimite la Ocnă”. Vezi Documente privitoare la istoria orașului Iași, V, Acte interne (1741-1755)
[în continuare, Documente Iași], editate de Ioan Caproșu, Iași, Editura „Dosoftei”, 2001, p. 181, nr. 339.
3
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mare pojar, la 24 septembrie 17668. Condica Vistieriei de veniturile și lefurile dregătorilor și
slujbașilor domniei și ale slujitorilor Curții domnești (septembrie 1776; aprilie 1777) încerca
să aducă oarece progres, așezând în grija altor slujitori ai târgului stingerea pojarelor: „Când,
feriască D(umne)zeu, se va întâmpla primejdie de foc ori ziua ori noaptea, dator să fie
căpit(anul) de podari cu toți podarii mai întăi să alerge spre stingerea focului” 9. De toți,
erau 61 de podari (un ceauș de podari, 20 de teslari, 10 toporași, 10 pietrari și 20 de
salahori) care, pe lângă misiunea lor principală în oraș, erau chemați primii la stingerea
incendiilor.
Măsurile amintite nu rezolvau însă cauzele profunde ale incendiilor urbane. Când
Grigore al III-lea Ghica încuviințează, la 8 decembrie 1776, refacerea din piatră a Bisericii
Catolice din Iași, întrucât cea veche, din lemn, arsese în vremea trecutului război ruso-turc,
amintește că „și pân(ă) a cere această voie, n-au fost oprire de cătră noi pentru un lucru ca
acesta, cari iaste de apărare focului, precum și mai sus s-au arătat”10.
Doar că multe cauze împiedicau ridicarea din piatră a clădirilor capitalei, iar la toate
se mai adăuga, spre exemplu, accesul îngreunat la locul unui incendiu, mai ales în cazul
închiderii abuzive de către târgoveți, stăpâni de locuri, a unor „ulicioare”. La 6 aprilie 1777,
același Ghica vodă poruncește redeschiderea unei ulițe închisă de suiulgii și dărâmarea unui
gard și a unei „dughenițe” din vecinătatea bisericii Sf. Nicolae Domnesc11. În cazul îndelungatului litigiu dintre Mănăstirea Trei Ierarhi și vecinii de la Biserica Catolică pentru
ulița dintre cele două lăcașuri de cult ieșene (pricină deschisă pe la începutul ultimului
pătrar al veacului al XVIII-lea), mărturiile adunate în actele întocmite cu prilejul nenumăratelor cercetări și hotărâri de judecată amintesc constant de preocuparea tuturor celor
implicați, locuitori din zonă și autorități deopotrivă, pentru pericolul reprezentat de ulița
închisă de dughenile Bisericii Catolice. Vornicii de poartă propun domnului eliminarea
acestor construcții noi pentru ca ulița să rămână deschisă (,,una pentru întâmplare de foc,
al doile pentru lesnire și îndămâna mahalalii a veni la târgu”)12, formulări și propuneri
care se vor regăsi în toate documentele ce privesc această chestiune litigioasă până în anul
„Facem știre cu această a noastră adevărată și încredințată mărtur(ie) că, la le(a)t(ul) 1766 săpt(em)v(rie) 24, întâmplându-se aicea în orașul Iașului de s-au făcutu mare ardere de foc, ars-au câteva sfinte
monastiri cum și case boierești și altor orășăni, întru care mănăstiri ars-au și mănăstirea Dancul; această
mănăstiri, în clopotnița ei având dedesuptu bașcă și fiind multe lăzi boierești cât și altor orășăni s-au
întâmplat de au luat această bașcă foc înnuntru și aprinzându-se au arsu tot ce au fost într-însa, măcar că
purtătorii de grijă ai mănăstirii târziu au luat veste cum că cele ce sintu în bașcă ardu și cu chip ca acela
silindu-se că doar vor putea scoate ceva ș(i) de acolo, nimenea nu s-au putut apropia de bașcă, fiindcă luasă
focu peste tot”. Vezi ibidem, VI (1756-1770), Iași, Editura „Dosoftei”, 2004, p. 658, nr. 754.
9 Ibidem, VII (1771-1780), Iași, Editura „Dosoftei”, 2005, p. 250, nr. 221; p. 343, nr. 266.
10 De altminteri, încă din primele rânduri ale actului redactat în cancelaria sa, Ghica vodă precizează:
„Ca să se facă zidiri de piatră prin orașe, cunoscut iaste nu numai că aduce această podoabă orașilor, ce și
obștii folosință și apărare, mai ales la o vreme când se întâmplă foc”, dovadă fiind faptul că arderea bisericii
catolicilor a „pricinuit nu puțină pagubă și stricăciune caselor orășanilor” (ibidem, p. 284, nr. 235).
11 „[...] ce, și ferească Dumnezău, de se va tâmpla primejdie de foc dinspre parte uliții drept Sveti
Nicolai, mai ales noapte, trebuie să ardă toț(i) lăcuitorii acei mahalali fiind închiș(i) din giur împregiur”,
primejduindu-se „viiața ș-a lor ș-a copiilor lor, neavând loc pe undi să ias(ă) ca să s(e) scapi din primejdia
focului” (ibidem, p. 368, nr. 268).
12 Ibidem, p. 374, nr. 274.
8
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1815, când pricina ia sfârșit, nu înainte ca mahalagiii să reclame, din nou, închiderea unei
ulițe necesară ,,spre înlesnire umblării norodului de obște la trebuințile lor și mai ales
pentru trebuincioasa apă la întâmplare de foc”13.
Temerile erau justificate14, Iașii trecând în această perioadă prin alte incendii majore,
iar izvoarele vremii încep să menționeze slujitori „specializați” în stingerea incendiilor,
precum și mijloacele puse la dispoziție pentru îndeplinirea acestei misiuni. Într-un izvod
de lefuri din aprilie 1810, de la Casa Răsurilor se alocau fonduri pentru „patru tulumbe,
însă 2 la Agii, una la Hătmănie și una la polițié, câte 15 lei de una”15. Sămile de Vistierie ale
celui de-al treilea sfert al veacului al XVIII-lea înregistrează, la rândul lor, alocarea de
sume de bani din „bugetul” țării pentru „aparii de foc” ai Curții domnești (15 la număr în
1763) și „podarii de paza focului”16, în vreme ce, spre sfârșitul veacului și primele decenii
ale secolului al XIX-lea, asemenea registre fiscale precizează banii îndreptați pentru achiziționarea de tulumbe (și repararea acestora), de hurtulumuri (furtunuri) și alămurile lor (la
Silistra), de căngi pentru foc și topoare. Avem astfel cunoștință de tulumbe ale Hătmăniei,
ale Curții gospod și, se pare, ale Agiei; la 1823, cu 1.000 de lei se cumpără o tulumbă de la
comisul Costin Catargiu, „care au rămas a politiei dându-să la dumnealui hatmanul
orașului”17.
Incendiul izbucnit în Iași în luna august a anului 182218 ar fi putut fi un prilej pentru o
schimbare în modul de organizare a tramei stradale a orașului. Când lucrurile se mai
liniștiseră în capitală, la 1 septembrie 1822, Ioniță Sandu Sturdza poruncește lui Ioan
Tăutul fost mare vornic să facă catagrafie la toate locurile ce sunt cu binale arse în urma
focului din Iași, ,,cerând trebuința a să puni în bună orânduială atât ulițăle spre a să lăți,
cât și spre a să privighe ca nu cumva acei cu locurile făcându-și binalile și, locomindu-să,
să treacă unul în locul altuia”19.
Exemplele selectate mai sus arată, totuși, cât de puțin pregătit era orașul pentru a
înfrunta un eveniment de amploarea incendiului din 19 iulie 182720. La foarte puțină vreme
Pentru prezentarea acestui litigiu și rezolvările aduse prin hotărârile justiției vremii, vezi MihaiCristian Amăriuței, Mănăstirea Trei Ierarhi din Iași în câteva documente din prima jumătate a secolului al XIX-lea:
proprietăți, orășeni, litigii și autorități, în Laurențiu Rădvan (ed.), Orașul și Biserica: Patrimoniu, oameni, activități
(secolele XV-XIX), Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2019, p. 250-254 și Anexe, nr. 1-3.
14 Pericolul permanent al izbucnirii unui incendiu major se reflectă și în prevederile contractuale ale
închirierilor, zapisele de acest tip menționând adesea: „Și să ferească Dumnăzău de vro întâmplari de vor
arde dughenile de foc și vrând eu ca să le fac iar cum au fost, să plătescu bezmenul tot pe tocmala ce scrie
mai sus, iar de n-aș vre ca să le mai fac, să rămâe locul dum(nealu)i slobod, să facă ce ar vre cu dânsul”. Vezi
Documente Iași, VII, p. 62, nr. 72; p. 64, nr. 73 (doc. din 27 mai 1773).
15 BAR, Documente istorice, CXIV/155, f. 5 r.
16 Sămile Vistieriei Țării Moldovei, editate de Ioan Caproșu, I (1763-1784), Iași, Casa Editorială „Demiurg”,
2010, p. 52, 337, 339.
17 Ibidem, II (1786-1798), Iași, Casa Editorială „Demiurg”, 2010, p. 274, 274, 475; III (1805-1826), Iași, Casa
Editorială „Demiurg”, 2011, p. 276, 278, 321, 323, 382, 384, 439.
18 Dan Bădărău, Ioan Caproșu, Iașii vechilor zidiri până la 1821, ediția a II-a, revăzută, Iași, Casa
Editorială „Demiurg”, 2007, p. 197.
19 BAR, Documente istorice, CXXII/61.
20 Marian Juncanariu, op. cit., p. 47-49. Această stare de fapt era constatată chiar de către domnul Ioniță
Sturdza la puțină vreme după incendiu: „[...] nu se vede nicio rânduială de a fi pe la dughene și case căngi,
13
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după stingerea focului, în 21 iulie, una dintre primele porunci domnești impune Mănăstirii
Trei Ierarhi repararea din fonduri proprii a acoperișului clopotniței21. De asemenea, sistarea
bruscă a activității economice din oraș a impus intervenții grabnice pentru asigurarea
aprovizionării cu alimente a populației22. În ceea ce privește refacerea construcțiilor distruse
de incendiu, la 21 iulie, domnul Sturdza încearcă impunerea unor norme:
[...] zidurile ce se vor face pe locurile arse, ori mici ori mari, dughene sau case, să se facă pe cât
să va pute mai temeinice și mai sigure, păzindu-se linia și îndreptarea ulițelor și a drumurilor
care slujesc și spre podoaba politiei spre înlesnirea însăși a dughenelor și a caselor și acelora
ce umblă spre feluri de trebuință și alișveriș23.

Pentru facilitarea activității de reconstrucție, s-a impus limitarea prețurilor materialelor
pentru noile „zidiri” la nivelul anterior incendiului, oprindu-se, de asemenea, „deturnarea” meșterilor înaintea terminării unui contract24.
După luarea acestor măsuri urgente, în timp ce lucrurile se mai așază, domnul și
marii boieri încearcă să pună la punct un plan coerent, pe termen lung, pentru evitarea
repetării unei tragedii de asemenea dimensiuni. Cu acest scop se alcătuiește un comitet a
cărui menire este să analizeze cauzele și să propună soluții25, așa după cum sugerează
anaforaua din 27 iulie, sancționată de Ioniță Sandu Sturdza în aceeași zi (vezi Anexa,
nr. 1). Mulțimea morților, miile de suflete care „stau pi câmpi în diznădăjduiri” și nesiguranța locuitorilor orașului în fața unei inevitabilei „încuibare a răilor”, iată primele provocări
pentru care se socotește de cuviință să se propună „a să rândui numaidecât un comitet
dintre noi, alcătuit de patru-cinci boieri, cari să să numască Comitetul întru toată îngrijâre
orașului și punire la cali a sâguranției obștiei”. Cinci nume erau propunerile anaforalei
pentru comitetul proiectat: Iordache Catargiu fost mare vistiernic, Ioan Neculce fost mare
vornic, Alecu Calimah fost mare vornic și epistat al podurilor din Iași, spătarul Petrache
Roset și spătarul Iordache Bucșănescu.
În fața Comitetului stăteau probleme urgente, precum stăvilirea valului infracțional26
(se propune găsirea a 250-300 de „păzâtori întrarmați, cu leafă, cei mai sâguri, cei mai
scări, putini cu apă și odgoane legate și la multe binale sunt hogeagurile crăpate și neîntocmite, precum și
ursoaicele scoase prin podurile acoperămintelor, din care se pricinuiesc primejdii de foc” (ibidem, p. 53).
21 Actul arată că ,,din nenorocită întâmplare a focului s-au ars acoperemântul clopotniții, unde iaste și
ceasornicul, și priveghérea pentru foc a politiei, cum și încași al beséricii Tre Sfetitilor de aici din Iași
aseminea arzându-să și toate odăile dinlăuntrul aceștii mănăstiri” (Mihai-Cristian Amăriuței, op. cit., p. 255 și
Anexe, nr. 5).
22 Bobi Apăvăloaei, Premise și proiecte privitoare la sistematizarea orașului Iași în perioada 1821-1859, în IN-BMI,
serie nouă, XXIII, 2017, p. 91; Marian Juncanariu, op. cit., p. 54.
23 Gh. Ungureanu, Ceva din urbanistica Iașului de ieri, în „Cetatea Moldovei”, anul IV, vol. IX, nr. 6, iunie
1943, p. 406.
24 Ibidem; Marian Juncanariu, op. cit., p. 55-56.
25 Marian Juncanariu, op. cit., p. 55.
26 Ibidem, p. 54-55. Unii dintre târgoveți au găsit soluția adăpostirii bunurilor salvate din incendiu în
mănăstirile și bisericile din Iași, după cum arată un izvod din 26 ianuarie 1830, când lăzile și sipetele încă se
mai găseau în lăcașurile de cult ieșene. Vezi Petronel Zahariuc, Sorin Grigoruță, Un raport privitor la ciuma din
Moldova (1829). Câteva completări, în AȘUI, LXII, 2016, p. 381-382, 385, 388-389.
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credincioși căpitenii”, care, alături 100 de plăieși, să asigure paza orașului și a locuitorilor),
concentrarea celor aproape 120 de podari numai pentru împlinirea slujbei lor (fără a mai fi
„înpărțiți și în alti slujbi”), sau înregistrarea oamenilor „fără căpătâiu și a cărora izgoniri
sau chezășii trebui a să puni în orânduială”.
Cu aducerea la împlinire a acestui prim set de măsuri erau însărcinate Hătmănia și Agia,
„instruite” în acest sens de Comitet, la dispoziția căruia se punea o sumă de 50.000 de lei din
veniturile moșiilor mănăstirești (deși anaforaua sugera finanțarea eforturilor de înlăturare
a consecințelor incendiului din resursele personale ale domnului – „rusumaturile” țării).
Prima țintă a Comitetului (mai exact a spătarului Petrache Roset, propus sameș) era „să
s(e) aducă îndată câteva tulumbe, și acesti răli și netrebnici să s(e) întocmască, căci fără
asămine măsuri și fără a se da suma banil(o)r de la bunătate înnălțimii tale nimică nu să va
pute faci”. A doua zi, 28 iulie, Comitetul este numit, prin hotărâre domnească, în componența propusă de anaforaua aprobată în ajun (vezi Anexa, nr. 2) și începe lucrul.
Între timp, la 6 august 1827, domnul poruncește Hătmăniei „să nu îngăduiască pe
nimeni pe la mahalale în locul binalelor arse a-ș face binale acoperite cu stuh sau rogoz, ci
să fie acoperite cu scânduri sau șindrilă și ogeacurile scoasă afară”, iar a doua zi, 7 august,
o altă poruncă domnească interzice reconstruirea de binale pe lângă biserici și mănăstiri
„pentru ca să nu acopere aceste ziduri frumoase spre paguba orașului”27, un gând al lui
Ioniță Sturdza care va trebui să mai aștepte punerea sa deplină în practică.
După două săptămâni de evaluare, Comitetul înaintează domniei două anaforale, la
10 și 11 august.
Prima dintre acestea propune alegerea unor oameni potriviți în slujbele implicate în
remedierea situației grave din oraș (vezi Anexa, nr. 3). Mai întâi, breasla de teslari, pietrari
și cărămidari, precum „și cielanți lucrători a zidirilor”, este așezată sub conducerea unui
„meimar”, propunerea fiind spătarul Neculai Raneti, „care după vrednicie ce poartă va
pute aduci cătră o bună închegare, priincioasă obștiei, slujba aceasta, cu neadormire fiind
zi și noapte”. Nu știm cum își dovedise vrednicia spătarului Raneti, dar în privința „arhitectonului” propus de Comitet pentru capitală
[...] să socotești de trebuință de a fi rânduit și un inginer cu înțălepciune întru îngrijire
îndreptării planurilor fiiștecăriia zidiri și întru liniile trebuincioase a ulițil(o)r și a altor multe,
prin hartă închipuiri de înpărțâri a mahalalilor, spre buna rânduială cari să ceri de acum.

Iar alegerea tuturor este comisul Gheorghe Asachi,
[...] cunoscutul întru toată distoiniciia și buna înțălegire din ispitire ce văzută întru lucrările
iscusinții sale a ingineriei, putând a faci priință obștiei, avându-și și leafa sa, ca să fie purure
lucrătoriu și privighitoriu, înpreună cu meimariu, la ale zidirilor.

Rodul unei analize atente, anaforaua din 11 august este, încă din primele rânduri, o
evaluare a situației la zi „după această tristă ardire” (vezi Anexa, nr. 4). Se atrage atenția că
peste ruinele clădirilor mistuite de flăcări au început a se reface dughenile de pe ulițe,
27

Gh. Ungureanu, op. cit., p. 406.
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[...] unile dintr-însile alcătuite de scânduri de brad, care acele pot să <se> numască vremelnicești și oricând să s(e) râdice, după închegare zidirilor celor mari, iar altile apoi, cu cugetare
de a rămâne, fiind făcute asupra temeliilor celor di piatră, cu părății plini de paianturi de
lemnu, și cele mai multe cu pari și nuieli îngrădite la părăți ca să s(e) lipască pe din afară,
aceste sânt văzute că pot fi pricinuitoare uliții de a să mai prifaci iarăși în cenușă prin o al
triile ardire.

Primejdia reprezentată de construcțiile ridicate în grabă este înlăturată prin interzicerea
refacerii construcțiilor cu materiale ușor inflamabile, iar pentru grabnica aducere la împlinire
a unei asemenea măsuri se propune „o neapărată legiuire, ca prin obștească publicație” să fie
permise pe viitor doar zidirile de piatră sau cărămidă, măcar în inima târgului, „pe toată
lungime Uliții Mari, de lângă poarta Curții cei din gios pâră la Copou, și pe ulițile Târgului
de Gios și a Târgului de Sus, și pe Podul Vechiu cu Sfânta Vineri”.
Se permite în schimb, cu intenția vădită de a reporni economia orașului, o perioadă de
tranziție pentru „săracii dughengii”: un an de zile aceștia își pot păstra dughenele „vremelnicești” din scânduri de brad, pentru ca ulterior, în termen de încă un an, să ridice
construcții noi, de zid, sub amenințarea pierderii locurilor pe care le stăpânesc cu bezmen
în caz că nu se supun poruncii.
Până în prezent, nu avem informații care să ateste funcționarea „Comitetului întru
toată îngrijirea orașului și punerea la cale a siguranției obștii” în perioada ce a urmat celor
două anaforale de la începutul lunii august. Fiind un organism „de urgență”, cu mandat și
scopuri limitate, credem că mai curând și-a încheiat misiunea înainte de toamna anului
1827, măsurile gândite de membrii săi fiind integrate secțiunilor dedicate problemelor de
„urbanism” din cadrul proiectelor elaborate în această vreme. Aceasta cu atât mai mult cu cât
contextul politic intern era unul special în urma Convenției de la Akkerman (26 septembrie/
7 octombrie 1826), elita politică concentrându-se pe elaborarea Regulamentului Obștesc,
actul domnesc de inițiere a lucrărilor fiind emis în 10 septembrie 1827 (printre cei 28 de
boieri din Comitetul de elaborare a regulamentului îi regăsim pe Iordache Catargiu și
Alecu Calimah)28. În cadrul lucrărilor, întrerupte, se pare, în noiembrie 1827 pentru a fi
reluate în ianuarie 1828 (acum, boicotate de marii boieri), chestiunile legate de prevenirea
și combaterea efectelor incendiilor își fac loc în dezbatere: nu doar constituirea unui fond
din care anumite sume puteau fi îndreptate spre înlăturarea urmărilor incendiului din
iulie 1827, dar și prevederi practice, punctuale, precum „constituirea unui depozit de
pompe, căngi și sacale contra incendiilor, pe lângă cele ale Agiei și Hătmăniei”29.
În ceea ce privește pe cei cinci membri ai Comitetului, remarcăm că măcar unii dintre
ei aveau o anumită experiență în chestiunile edilitare, căpătată în vremea când își îndeplineau atribuțiile dregătoriei. Iordache Catargiu, spre exemplu, avusese un rol important
în stingerea litigiului pentru ulița închisă dintre Mănăstirea Trei Ierarhi și Biserica Catolică,
Iuliu C. Ciubotaru, Lucrări și proiecte în vederea elaborării Regulamentului obștesc al Moldovei din anul
1827, în AIIX, XXXVIII, 2001, p. 138.
29 Ibidem, p. 141, 144. Într-un alt proiect al vremii, nedatat, dar următor Convenției de la Akkerman,
Hătmănia era datoare să intervină în cazul incendiilor cu zapciii și slujitorii ei, dotați cu tulumbe, securi și
căngi (ibidem, p. 151).
28
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când primise poruncă să facă alegere de hotare acelui loc de uliță, după care să întocmească și o catagrafie ,,de toate casăle acei mahalali”30, iar fostul mare vornic Alecu
Calimah era, în momentul când intra în comitet, epistat al podurilor din Iași31.
Putem astfel bănui, cu temei, că experiența acumulată în redactarea celor două
anaforale din 10-11 august 1827 a fost „topită” în prevederile specifice din Regulamentul
Organic, întrucât toate aceste nume se regăsesc și în etapele de pregătire și aprobare a
noului așezământ legislativ. Din secția moldoveană a Comitetul de reformă moldo-valah,
înființat prin ordinul generalului P. F. Jeltuhin la 17 iunie 1829, face parte și vistiernicul
Iordache Catargiu, reprezentând Divanului Obștesc al Moldovei. Secretarul secției a fost
numit aga Gheorghe Asachi, susținut de vistiernicul Mihail Sturdza, deși Divanul îl
propusese pe postelnicul Iordache Bucșânescu, „ca unul ce, pe lângă pământeștile științe, a
fost uneltit și în vremea regulamentului pornit la anul 1827”32. Asachi a fost, de altminteri,
și secretarul comisiei de la Petersburg, care în vara și toamna anului 1830 s-a ocupat de
revizuirea proiectelor Regulamentelor. Iordache Catargiu a făcut parte dintre cei patru
mari boieri membri ai Comitetului special care trebuia să pregătească proiectul Regulamentului pentru supunerea spre revizie Adunării Obștești Extraordinare (în prima
ședință, adunarea a ales o comisie care să redacteze răspunsul său la discursul lui Pavel
Kiselev și un secretar pentru alcătuirea jurnalelor de ședință, în persoana postelnicului
Petrache Roset)33.
Observăm astfel că unele dintre chestiunile dezbătute și aprobate în regim de urgență
în vara anului 1827 își găsesc loc printre articolele Regulamentului: se impune ideea
construirii numai în piatră și cărămidă, iar clădirile să fie acoperite cu ,,oale”34; supravegherea orașului pentru depistarea timpurie a focarelor de incendiu urma să se facă din
locurile înalte ale orașului, precum turnul Trei Ierarhilor35; de asemenea, locurile trebuie
eliberate de acareturile care pun în ,,primejdie de foc” lăcașurile de cult și orașul cu
Mihai-Cristian Amăriuței, op. cit., p. 253.
Vornicul Alecu Calimah era în acea vreme efor al Casei Obștești din Botoșani, implicat în eforturile
târgoveților de organizare și dotare pentru preîntâmpinarea incendiilor în oraș (cumpărarea de tulumbe,
sacale și altele; cereri repetate pentru ca un număr de 40 de târgoveți să fie desemnați, ca scutelnici, în
serviciul „pompieriei” locale etc. (N. Iorga, Studii și documente cu privire la istoria românilor, V, București, 1903,
p. 270-272; Artur Gorovei, Monografia orașului Botoșani, Fălticeni, [1926], p. 204-206). De altminteri,
anaforalele din 10 și 11 august ale Comitetului ieșean nu sunt semnate de Alecu Calimah, poate pentru că în
acele zile se afla la Botoșani, acolo unde vornicul își avea și locuința (Alexandru V. Perietzianu-Buzău,
Vidomostie de boierii Moldovei aflați în țară la 1829 (III), în ArhGen, II (VII), 1995, nr. 1-2, p. 160).
32 Gheorghe Ungureanu, Elaborarea Regulamentului Organic, în Regulamentul Organic al Moldovei, ediție
integrală realizată de Dumitru Vitcu și Gabriel Bădărău, cu sprijinul lui Corneliu Istrati, Iași, Editura
Junimea, 2004, p. 99. Iordache Bucșânescu era considerat de către Theodor Codrescu un „boier învățat,
compuitorul a mai multor anaforale foarte însemnate” (Theodor Codrescu, Uricarul, X, Iași, 1888, p. 353).
33 Gh. Ungureanu, op. cit., p. 119, 128.
34 ,,Nime de acum să nu fie volnic a zidi la uliță sau în piață bina decât de piatră sau cărămidă și
acoperite cu oale”, rânduindu-se termene precise pentru desființarea clădirilor din scânduri, nuiele și
vălătuci (Regulamentul Organic al Moldovei, ed. cit., p. 227, 435).
35 ,,Pentru paza dispre foc să vor așăza douî picheturi, unul pe turnul Triisvetitelor și altul la bisărica
Vulpe, unde acolo vor sta nelipsiți câte doi oameni călări, spre a da sămnul cuvenit la fieștecare cvartal unde
va fi focul și pentru a face știut Agiei [...]” (ibidem, p. 233, 441).
30
31
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locuitorii săi36. O întreagă secțiune cu opt articole a Regulamentului Organic (Despre
măsurile feritoare de foc) sintetiza și adăuga reglementări noi în lupta orașului cu pericolul
permanent al incendiilor37.
În perspectiva unei perioade mai lungi de timp, datele par a indica progrese vizibile
în transformarea Iașilor pe baza unor principii edilitare moderne38. Chiar dacă orașul mai
trece printr-un incendiu în 183339, iar relațiile dintre proprietarii de locuri (mai ales cei
ecleziastici) și chiriașii lor readuc în prim-plan cauzele vechi ale pojarelor40, totuși, pe baza
elementelor prezentate, putem concluziona că, în ciuda condițiilor specifice, există preocupare pentru luarea unor măsuri menite să prevină și să înlăture consecințele incendiilor,
există măsuri (adesea luate, e drept, sub pecetea urgenței), există acumulări care în timp
capătă chip instituțional modern. Oamenii cu experiențele lor sunt importanți, iar ,,Comitetul întru toată îngrijirea orașului și punerea la cale a siguranței obștii” și cele două
anaforale ale sale înaintate spre aprobare domniei au reprezentat un moment de concentrare a acestor experiențe și progrese acumulate și o bază pentru acțiuni viitoare.

,,Mănăstirile și bisăricile care, după a lor sfințire și forma zidirii trebuie să înfățoșăze o privală măreață și
mai ales acele ce nu sânt cu zidi încungiurate, trebuie să să discurce toate bojdeicile acele care, nu numai ascund
a lor privală, dar încă, prin apropiere lor, pun în primejdia focului pe aceste lăcașuri dumnezeiești” (ibidem,
p. 230, 438). Amintim aici că, la 7 august 1827, Ioniță Sandu Sturdza interzicea construcția de binale pe lângă
lăcașurile de cult ale capitalei și desființarea celor existente „pentru ca să nu acopere aceste ziduri frumoase spre
podoaba orașului” (Gh. Ungureanu, Ceva din urbanistica Iașului de ieri, p. 406).
37 Regulamentul Organic al Moldovei, ed. cit., p. 233-234 și 440-443.
38 Precum în planul orașului Iași ridicat de topografii militari ruși în 1828: „Față de planurile anterioare,
la 1828 se remarcă creșterea semnificativă a numărului construcțiilor din materiale durabile în oraș, probabil
și un efect al marelui foc din 1827, cele de lemn predominând în continuare în mahalale” (Laurențiu Rădvan,
Mihai Anatolii Ciobanu, Descoperiri în arhivele de la Moscova: planuri necunoscute ale orașului Iași, în HU, XXVII,
2019, p. 218)
39 Dan Dumitru Iacob, op. cit.
40 Pentru a da doar un singur exemplu, amintim litigiul Mănăstirii Trei Ierarhi cu Gheorghe croitorul,
din 1834, pentru chiria pentru un loc al mănăstirii pe care acesta din urmă nu o mai plătise de multă vreme.
Ajunsă în instanță, pricina are o dezlegare legală oarecum surprinzătoare: deși croitorul are dreptate în
principiu (egumenul nu primise intenționat banii, cu scopul de a-l îndepărta pe chiriaș de pe acel loc),
conform recomandărilor Eforiei orașului, urmate unei cercetări la fața locului, dugheana lui Gheorghe
trebuie îndepărtată (,,această casă fiind alăturea cu benalile monastirii și pricinuitoare de primejdii nu numai
acareturil(o)r monastirei, ce și la tot orașul”), dar cu primirea alteia, pe potrivă, făcută de mănăstire cu cheltuiala
sa: ,,[...] sfânta mănăstiri, cu a sa cheltuială, să facă în primăvara viitoare, neaparat, alt acaret diopotrivă cu a
croitoriului pi diosăbit loc mănăstiresc, iarăș(i) diopotrivă și în mărime, și tot cu acest bezmăn. Și să rămâi acesti
casă mănăstirii, întru a li disființa și ea spre păzirea primejdii focului, iar până atuncea monastirea să dei casă de
lăcuit croitoriului” (Mihai-Cristian Amăriuței, op. cit., p. 255-256 și Anexe, nr. 6).
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ANEXĂ

1.

1827 iulie 27

Copii
Noi Ioan Sandul Sturza v(oie)vod, cu mila lui Dumnezău, domn Țării Moldavvii.
Înfățoșându-ni-să anaforaoa aceasta a opștiei dum(i)lorsali boieril(o)r și pătrunzându-ne
din celi cuprinsă întru nizamu1 și paza orașului Iașii, ne unim cu socotința dum(i)lorsali
atât întru sâstisire2 comitetului trebuitoriu după întâmplari i a însărcinării boieril(o)r
însămnați prin anafora cu acest comitet, cât și întru răspundire banilor sumii de cincizăci
mii lei trebuincioși în această lucrari cu înprumutari din veniturile moșiilor mănăstirești
dipozâtarisâți la sf(ânta) Mitropolie prin dum(nealu)i vel vist(iernic).
Și spre întocmai urmare să întărești cu a noastră domnească pecete și iscălitură.
1827 iuli(e) 27.
Ioan Sandul Sturza v(oie)vod3.
Alicsandru Sturza agă procitoh.
Preînnălțati doamni,
După o asămine jalnică ardiri cu neconteniri ci să vedi astăzi, să află ochii tuturor în
lăcrămari și diznădăjduiri privind că cei mai mulți s-au stâns, că mii de sufleti stau pi
câmpi în diznădăjduiri și câți au mai rămas stau așteptând a să faci și ei jalnica
p<r>4ăveliști după necontenire focurilor. Fiind dar că n-au rămas obștiei orașului acestuia
sâguranții a ființii și a vieții, că întru asămine întâmplări firești urmeazi și încuibare a
răilor, și toati acesti sâmțindu-să mai cu multă dureri di cătră înnălțime ta, acel cari ti afli
astăzi domnu și părinte a patriei, am cunoscut sâmțire ce părintească și din povățuire ce ni
s-au triimes prin viu graiu ca să ne adunăm spre o socotinți pentru paza ființii orașului
pentru încontenire răului.
Aceasta o am urmat îndată, căci nevoia prăveliștii cei jalnici o videm înnainte ochilor
și aceea cari socotim iasti a să rândui numaidecât un comitet dintre noi, alcătuit de patrucinci boieri, cari să să numască „Comitetul întru toată îngrijâre orașului și punire la cali a
sâguranției obștiei”. Acest comitet mai întâiu decât toati să s(e) îndălătnicească, fără nicio
pierdire di vremi, a găsî și a așăza pân-la 250 sau 300 păzâtori întrarmați, cu leafă, cei mai
sâguri, cei mai credincioși căpitenii, spre a să pute faci începire de o paznică întrâmplari.
Acest comitet să s(e) îngrijască și pentru a fi toți podarii, cari după știința ci iasti la un rând
sântu aproapi de 120, și cari până acum, deși era înpărțiți și în alti slujbi, de acum să fie
numai întru a datorii, fără a lipsî vreunul. Acest comitet va ceri ca să s(e) poată aduci și 100
plăieși și după trebuinți să s(e) pui undi să cuvini spre pazi. Acest comitet va faci și
cercetare catagrafiei oaminil(o)r ci să află în oraș fără căpătâiu și a cărora izgoniri sau
chezășii trebui a să puni în orânduială cu celi mai puternice măsuri, precum și celelanti a
îngrijârii, cari le va arăta și stăpânirii.
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De aceea dar, urmeazi ca și Hătmăniia și Agiia să aibă în coresponde<n>4țiile sali celi
cerșuti înpliniri, precum pentru aceasta urmeazi a să faci și o <i>4nstrucții a unui asămine
comitet, atât de trebuincios întru întâmplările aceste.
Preînnălțati doamni, după socotința noastră alegire acestor boieri, de va fi și hotărâre
înnălțimii tale, sântu aceștiia, adică: dum(nealu)i Iordachi Catargiu biv vel vist(iernic),
dum(nealu)i Ioan Neculce biv vel vor(ni)c, dum(nealu)i Aleco Calimah biv vel vor(ni)c,
cari iasti și epistat poduril(o)r, dum(nealu)i spat(arul) Petrachi Rosăt și dum(nealu)i
spat(a)r(ul) Iordachi Bucșănescu. Însă și comitetul de să va rândui și orice să va faci în
zădar vor fi, fără jărtfire de sumi de bani îndată, și mai ales zicând fără nicio pierdiri di
vremi, căci stare să vedi că din altă parte nădejde nu iasti a să găsî monedă, fără numai
când cu părinteasca milostiviri înnălțime ta vei binivoi a faci o jărtfiri ca aceasta, și măcar
niapărat cincizăci mii lei să s(e) dei din rusumaturili5 țării la acest comitet, și dacă nu sânt
gata alți bani ca să s(e) dei din parte înnălțimii tale, apoi să poată îndatori Vistieriia din
banii mănăstirilor ce sântu adunați ca să s(e) pui la locu, și acești bani îndată să s(e) facă
teslim6 la comitetul boieril(o)r, sau anumi la dum(nealu)i spat(a)r(ul) Petrachi Rosăt, ci să
poati însărcina și samiș, pentru ca printr-înșii să s(e) facă și astăzi, de să va pute, întrupare
păzâtorilor, și în bunavoință a înnălțimii tale să va îngrijî pentru ca să s(e) aducă îndată
câteva tulumbe și acesti răli și netrebnici să s(e) întocmască, căci fără asămine măsuri și
fără a se da suma banil(o)r de la bunătate înnălțimii tale nimică nu să va pute faci. Iar
orașul că iasti în priimejdie și oaminii în diznădăjduiri pentru nesâguranțiia ființei lor,
aceasta iasti văzută și cunoscută și de înnălțime ta, iar hotărâre rămâni la înnaltă voința și
porunca înnălțimii tali.
1827 iuli(e) 27.
A înnălțimii tali plecati slugi,
Grigoraș Sturz(a) log(o)f(ă)t; San(du) Sturza vist(iernic); Toad(e)r Balș vel log(o)f(ă)t;
Vasili Rosăt log(o)f(ă)t; Costachi Canta vist(iernic); Alecu Mavrocordat post(elnic); Ioan
Paladi vel vor(ni)c; Mihalachi Sturza; Dimitrachi Canta spat(ar); Costachi Rosăt agă; Alecu
Canta vor(ni)c; Dimitrie Ghica vel vist(iernic); Lupu Balș vor(ni)c; Grigori Ghica hat(man).
<De altă mână:> Întocma după orghineal. Vel vist(iernic).
BAR, Documente istorice, CXXI/94. Copie rom., hârtie difolio, cerneală neagră.
EDIȚII: Creșterea colecțiunilor în anul 1909, Ploiești, 1909, p. 137-138 (rez. după copie).

____________________
Nizam = orânduială, organizare.
A sistisi = a înființa.
3 Urmează mențiunea copistului între două linii verticale: ,,L(ocul) p(eceții)”.
4 Omis.
5 Rusumat = taxă indirectă care constituia venitul domniei.
6 Teslim = încredințare, predare.
1
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2.

1827 iulie 28

Noi Ioanu Sandu Sturza v(oie)v(o)da, cu mila lui Dumnezău, domn Țării Moldavviei.
Cinstiți credincioși boierii domniei mele, dum(nea)ta Iordachi Catargiu biv vel vist(iernic),
dum(nea)ta Ioan Neculce biv vel vor(ni)c, dum(nea)ta Alecu Calimah vel vor(ni)c și
epitrop poduril(o)r, dum(nea)ta Petrachi Ros(e)t biv vel spat(a)r, dum(nea)ta Iordachi
Bucșănescu biv vel spat(a)r!
După anaforaoa dum(i)lorsali boierilor, din 27 a următoarei luni, asupra socotinții
cătră îngrijire cei de față jalnică și pricinuitoare de deznădăjduiri obștei de aice întâmplare
a arderei în ce mai mare parte a acestui oraș, Ieșii, prin care vă aleg anume pe
dum(ile)v(oastre) la alcătuire unui comitet supt numire de „Comitetul întru toată îngrijâre
oraș(u)lui și punere la cale a siguranții obștei”, veți urma dum(ile)v(oastre) întocmai după
cuprindire acieași anaforale a dum(i)lorsale boierilor și întărită și de cătră domnie noastră.
1827 iuli(e) 28.
Vel vist(iernic).
BAR, Documente istorice, CXXI/95. Orig. rom., hârtie difolio (43 x 15 cm), cerneală neagră,
sigiliu domnesc oval imprimat în chinovar, având în centru un scut despicat (în primul câmp un
leu conturnat din armele de familie ale Sturzeștilor, în al doilea capul de bour al Moldovei) timbrat
de o coroană domnească deschisă și înconjurat de atributele puterii (spadă, buzdugan), trofee
(steaguri, baniere, tobe, tunuri, ghiulele) și deviza familiei: Utroque clarescere pulchrum.
EDIȚII: Creșterea colecțiunilor în anul 1909, Ploiești, 1909, p. 138 (rez. după orig.).

3.

1827 august 10

Preaînnălțate doamne,
În urmare anaforalii noastré ace<asta>1, pre largu arătătoare pentru alcătuire breslilor
de teslari și petrari, cărămidari și cielanți lucrători a zidirilor supt un meimar2, și în urmare
înnaltei voinți ce s-au dat cătră comitet de a să alegi de cătră comitet o asămine potrivită
persoană spre a fi întărită de înnălțime ta întru slujba aceasta de meimar, cu păzire tuturor
îndatoriril(o)r câte sânt arătate întru ace anafora, comitetul, cu toată supunire, au făcut
alegire această poroncită, socotind întru destoinicie pe dumn(ea)lui spat(a)r(ul) Neculai
Ranet, care după vrednicie ce poartă va pute aduci cătră o bună închegare, priincioasă
obștiei, slujba aceasta, cu neadormire fiind zi și noapte. Și pentru întâmpinările arderil(o)r
cu breslile aceste, rămâne dar la înnalta hotărâri a înnălțâmii tale numire sa de meimarbaș,
spre întărire și acelor cuprinse prin anafora pentru aceasta.
Iar apoi, întru lipsa ci iaste de un arhitecton în politie, să socotești de trebuință de a fi
rânduit și un inginer cu înțălepciune întru îngijire îndreptării planurilor fiiștecăriia zidiri și
întru liniile trebuincioase a ulițil(o)r și a altor multe, prin hartă închipuiri de înpărțâri a
mahalalilor, spre buna rânduială cari să ceri de acum. Întru această dar slujbă a ingeneriei,
va fi însușit, când să va găsi cu cuviință de cătră înnălțâme ta, dumn(ea)lui com(i)s(ul)
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Jorgi (sic!) Asachi, cunoscutul întru toată distoiniciia și buna înțălegire din ispitire ce
văzută întru lucrările iscusinții sale a ingineriei, putând a faci priință3 obștiei, avându-și și
leafa sa, ca să fie purure lucrătoriu și privighitoriu, înpreună cu meimariu, la ale zidirilor.
Rămâne dar și pentru această numire și întărire la înnalta hotărâre a înnălțâmii
voastré.
Anul 1827, luna avgust 10 zile.
Ai înnălțâmii tale preplecate slugi,
Catargiu vist(iernic) <m.p.>; Ioan Neculce vor(ni)c <m.p.>; Petrachi Ros(e)t spat(a)r
<m.p.>; Bucșănescu spat(ar) <m.p.>.
BAR, Documente istorice, CXXI/97. Orig. rom., hârtie difolio, cerneală neagră.
EDIȚII: Creșterea colecțiunilor în anul 1909, Ploiești, 1909, p. 138 (rez. după orig.).

____________________
Rupt.
Meimar, meimarbașa = meșterul șef al unei echipe de lucrători; arhitect.
3 Priință = serviciu, folos, ajutor.
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1827 august 11

Preaînnălțate doamne,
În politie Iașii, acum, și după această tristă ardire, să văd asupra sfărmăturil(o)r celor
jalnice a focului începiri de faciri de dugheni pe uliță, unile dintr-însile alcătuite de
scânduri de brad, care acele pot să <se>1 numască vremelnicești și oricând să s(e) râdice
după închegare zidirilor celor mari, iar altile apoi cu cugetare de a rămâne, fiind făcute
asupra temeliilor celor di piatră, cu părății plini de paianturi de lemnu și cele mai multe cu
pari și nuieli îngrădite la părăți ca să s(e) lipască pe din afară, aceste sânt văzute că pot fi
pricinuitoare uliții de a să mai prifaci iarăși în cenușă prin o al triile ardire.
Văzând comitetul îngrijirilor orășănești această mâhnicioasă lucrare, înplinești o sfântă
datorie a sa, nu numai cu toată plecăciune a o faci cunoscută înnălțâmii tale, dar a alătura
și plecata sa socotință la înțălepciune voastră că de a să slobozi de acum a să mai faci pe
ulițile și podurile fațadii oraș(u)lui din nou dugheni cu părăți de lemnu, în paianturi sau
nuieli, iaste o jalnică pildă și pentru acei din boieri și alții ce au mai rămas cu casă și
dugheni temelnici, și pentru acei care arzându-le casile să gătéscu prin jărtvire stării a faci
zidiri bune și temelnici spre podoaba și înlesnire comerțului politiei, pentru că purure
privăsc din cele mici clădiri de lemne prin părăți o grabnică primejdii a focurilor.
Pentru aceasta, preaînnălțate doamne, oaré nu va fi cu cuviință de o neapărată legiuire
ca prin obștească publicație să fie opriți toți câți vor voi a faci zidiri pe toată lungime Uliții
Mari, de lângă poarta Curții cei din gios pâră la Copou, și pe ulițile Târgului de Gios și a
Târgului de Sus, și pe Podul Vechiu cu Sfânta Vineri, a nu pute faci din lemnu cu paianturi
și nuieli în părăți? Ce acele ce au arsu să nu poată a le începi într-alt chip decât cu zidiri de
piatră sau cărămidă și aceli ce s-au început acum a să lucra pe sfărmăturile arderilor să s(e)
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oprească, să s(e) strice, fără numai pentru simbathie omenirii cătră săracii dughengii ce s-au
stânsu cu ardire aceasta, dacă vor ave locuri ale lor, să fie trecut cu videre a ave acele de
scânduri de brad, vremelnicești și fără focuri învălituri de prăvălii ca să-și hrănească
sufletele acum prin un loc alijveriș, cu vide de un anu, de la iulie trecut, ca să fie datori
atunce a le strica și a le faci de piatră, și iarăși cu vade de al doile anu, după stricare acelor
de scânduri prăvălii, ca să înceapă la lucrări de zid, căci apoi locurile de pe uliță, acele să
vor da la alții ca să facă zidiri, și stăpânii cei ce nu vor faci temelnici zidiri vor lua numai
un hotărât bezmen de la acei ce vor faci, iar unde au mai rămas dugheni de lemnu pe uliță
nearsă, să fie o vade de doi sau trei ani ca să le prifacă în zidiri fără lemnu în părăți.
Din toată această socotință acum, cari să grăbeșté pentru lucrare ce în lemnu a
dughenil(o)r pe uliță, dacă să va giudeca cu cale de cătră înțălepciune înnălțâmii tale, să
s(e) poroncească Agiei politiei a opri acele începute dugheni, arătându-le ca să margă prin
mahalale a faci de lemnu casă și dugheni, trecând cu videre numai acele cu păreții de
scânduri de brad. Iar publicație să va faci, prin cine și oricum să va hotărî de înnălțime ta,
ca să știe orășănii hotărâre pentru zidirile de prin ulițile politiei.
Anul 1827, luna avgust 11 zile.
Ai înnălțâmii tale preaplecate slugi,
Catargiu vist(iernic) <m.p.>; Ioan Neculce vor(ni)c <m.p.>; Bucșănescu spat(ar) <m.p.>.
BAR, Documente istorice, CXXI/98. Orig. rom., hârtie difolio, cerneală neagră.
EDIȚII: Creșterea colecțiunilor în anul 1909, Ploiești, 1909, p. 138 (rez. după orig.).

____________________
1

Omis.

On the “Committee for the whole care of the city and the establishment of public safety”,
appointed after the 1827 fire in Iași
(Abstract)
Keywords: fire, emergency committee, urbanism, legislation, Organic Regulation.
The “great fire” of July 19th, 1827, forced the authorities to take urgent measures in order to
prevent the recurrence of similar incidents. After only a few days, on July 27, Ioan Sandu Sturdza
validated the report of the great boyars for the appointment of a “Committee for all the care of the
city and the establishment of public safety”, composed of five boyars, which was mandated to
ensure the security of the city and to draw up a catalog of the “homeless people in the city”. Subsequently, through two reports dated August 10 and 11, the committee proposed the reorganization
of the guilds of carpenters, stonemasons, brick craftsmen and “the other masonry workers”, as
well as the appointment of Gheorghe Asachi as engineer of the city, with the mission to draw up a
plan to divide the city’s neighborhoods and to put in order the constructions’ plans and the
alignment of the streets. The committee also proposed “a necessary legislation” to stop the wooden
constructions with twigs in the structure of the walls and the approval of only those made of stone
and brick, at least on the main streets of the city. The principles of these measures were later
included in several articles of the Organic Regulation of Moldavia regarding the administration of
the city.
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Temnița din Iași în timpul ocupației ruse
(1828-1834)
Silviu Văcaru*

Sistemul de detenție din țara noastră a fost puțin cercetat de istorici până în prezent.
Asupra lui s-au aplecat mai ales cei care s-au ocupat de istoria dreptului. Facem aici
referire mai cu seamă la Gr. I. Dianu, care, la începutul secolului al XX-lea, publica un
volum masiv despre istoria închisorilor din România 1, C. Rădulescu2, I. C. Filitti, care a
făcut o analiză amănunțită cu privire la schimbările produse în sistemul penitenciar în
timpul ocupației ruse3, iar, mai nou, Bruno Ștefan, care s-a ocupat de istoria și reforma
închisorilor de la noi4.
În cele ce urmează nu vom încerca să facem o istorie a locurilor de detenție din
Moldova, ci dorim să prezentăm o etapă din devenirea unei instituții cu rol de corecție și
de îngrădire a libertății personale. Dar pentru a înțelege mai bine cum s-a ajuns la un
sistem penitenciar modern, trebuie să facem o scurtă prezentare a modului cum erau
arestați infractorii, indiferent de delictele comise, și cum erau ținuți în perioada în care
urmau să fie judecați. Până spre jumătatea secolului al XVIII-lea, deținuții, pentru faptele
comise, bărbați sau femei, erau închiși în beciuri, odăi special amenajate în castele, conace
boierești sau pe la mănăstiri (când infractorii erau boieri)5, precum și în temnițele cetăților.
În a doua parte a acestui secol, ca locuri de detenție apar grosurile, pe lângă sediile isprăvniciilor, și ocnele, unde erau închiși cei cu delicte foarte grave. În urma judecății, arestații
ori erau eliberați, uneori după ce primeau și o corecție fizică, ori li se aplicau pedepse cu
mutilarea trupului sau erau osândiți la moarte. Nu exista noțiunea de scoatere din societate
pentru o anumită perioadă de timp. În opinia lui Bruno Ștefan:
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, Filiala Iași.
Gr. I. Dianu, Istoria închisorilor din România. Studiu comparativ. Legi și obiceiuri, București, 1900.
2 C. Rădulescu, Studiu penal comparat asupra trecerii administrațiunii închisorilor supt dependența Ministerului de Justiție, București, 1910.
3 I. C. Filitti, Penitenciarele române de la 1828 la 1834. Ocupația rusească și Regulamentul Organic, în „Revista
de Drept Penal și Știință Penitenciară”, București, 1936.
4 Bruno Ștefan, Istoria și reforma închisorilor românești, în „Revista Română de Sociologie”, serie nouă,
anul XVII, 2006, nr. 5-6, p. 485-512.
5 C. Rădulescu, op. cit., p. 12.
*
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[...] pușcăria și-a păstrat în tot acest timp și rolul de loc al supliciilor și de așteptare a unui
verdict cu efecte corporale (bătăi, torturări, omorâri), dar, în același timp, detenția a devenit
pedeapsă prin ea însăși. Durata încarcerării a crescut, pedeapsa cu închisoarea devenind una
din pedepsele blânde, de care beneficiau doar puțini condamnați. Corpul a continuat să fie
principala țintă a represiunii penale, fiind expus pe străzile și ulițele orașelor și satelor,
mutilate, dezmembrate, amputate, spânzurate, purtând la gât tăblița cu faptele comise6.

Execuția pedepsei reprezenta partea publică a procesului penal și „trebuia să aibă un
triplu efect: primul, să-l determine pe condamnat, prin durerile pricinuite, să nu mai
încalce regulile de conduită stabilite de societate”, al doilea, unul educativ, care „să
transmită un discurs încărcat de semnificații celor ce privesc”, și al treilea, „să se propage
mai departe prin poveștile generate”7. Pentru a se vedea că s-a făcut dreptate, chiar dacă
după luni de detenție în care cunoșteau supliciul interogatoriilor erau eliberați pe „chezășie”,
de multe ori „spre înfrânarea lor și pilda altora asăminea cugetători”, mai erau pedepsiți
„cu bătaie la talpe câte în doaoă locuri pe ulițile orașului”8. Alexandru Constantin
Mavrocordat a hotărât ca, în Moldova, ucigașii să fie executați în văzul tuturor, în locurile
în care au ucis9, iar tâlharii la răscrucea marilor drumuri sau în zile de iarmaroc10.
Odată cu apariția Curților criminale (Departamentele Criminalicești) de la București și
11
Iași și, se pare, în urma insistențelor filantropului englez John Howard care a vizitat închisorile din cele două capitale, Mihail Suțu, care a domnit succesiv în cele două Principate, a
hotărât ca arestații să poată fi eliberați pe chezășie, cei care garantau pentru ei urmând a
răspunde de faptele ulterioare ale celui pe care l-au scăpat de închisoare. Chezășiile erau date
de familie, cunoștințe, sat sau de persoane care doreau să se căsătorească cu acuzatul12.
Începutul secolului al XIX-lea a adus modificări în ceea ce privește evoluția sistemului
penitenciar în Moldova. Femeile nu au mai fost închise în aceleași închisori cu bărbații, s-au
construit clădiri speciale pentru arestați, au apărut primele infirmerii pe lângă pușcării,
deținuții erau scoși la muncă în folosul obștii și, din banii obținuți, se asigura o parte din
necesarul de hrană și îmbrăcăminte.
Se impune să lămurim termenul de „închisoarea temniței”, folosit în actele perioadei
și care, la prima vedere, pare a fi un pleonasm. În epocă, el definea corect realitatea, și
anume: închisoarea era reprezentată de instituția, personalul și clădirile în care aceștia
funcționau, iar temnița era locul unde erau închiși arestații.
Închisoarea din Iași, până la apariția Regulamentului Organic, era folosită pentru
arestații veniți din grosurile de la isprăvnicii, de la Agie sau Hătmănie, pentru a fi judecați
Bruno Ștefan, op. cit., p. 491.
Constanța Vintilă-Ghițulescu, La „scara Mitropoliei”: pedeapsa publică ca spectacol în societatea românească
(1750-1834), în Spectacolul public între tradiție și modernitate. Sărbători, ceremonialuri, pelerinaje și suplicii,
coordonatori Constanța Vintilă-Ghițulescu și Maria Pakucs Willcocks, București, 2007, p. 190.
8 Această formulă este întâlnită aproape în toate procesele penale de după anul 1820 (ANI, Curtea
Criminală, tr. 825, op. 942, dosar 2).
9 Bruno Ștefan, op. cit., p. 491.
10 Ibidem.
11 Departamentul Criminalicesc în Moldova (1799-1828). Condici de sentințe, volumul I (1799-1804), editori
Silviu Văcaru, Cătălina Chelcu, Iași, 2017, p. XXIII și urm.
12 Ibidem, vol. II (1805-1821), Iași, 2019, p. 228.
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de Departamentul Criminalicesc. Era o închisoare de tranzit, am spune în termenii de
astăzi. După judecarea proceselor și pronunțarea unei hotărâri definitive, condamnații
erau trimiși, în funcție de sentință, la groapa ocnei, mănăstiri sau, cei condamnați la muncă
în folosul obștii, la închisoarea Agiei (orașului). Singurii care nu erau ținuți la temniță pe
timpul judecării proceselor penale până în 1832 erau cei cu ranguri boierești, ce erau
încarcerați la închisoarea de pe lângă Hătmănie13.
Deși pare curios, nu avem descrieri ale vieții din temniță. În primul rând, aici ajungeau infractori care nu credem că știau să scrie și, astfel, să lase, după părăsirea închisorii,
însemnări despre viața din spatele gratiilor, iar oficialitățile statului nu dădeau prea mare
importanță stării în care se găseau deținuții. Totuși, câteva mențiuni sunt întâlnite în
rapoartele de inspecție ale închisorilor sau în jalbele adresate de cei închiși către autorități.
Cu toate schimbările produse sub influența spiritului european în ceea ce privește
modul de tratare a deținutului, situația din închisorile din Moldova se pare că era una la
limita umanului în primele decenii ale secolului al XIX-lea. Dacă ținem seama de faptul că
multe dintre mărturiile date de suspecți erau obținute prin tortură sau prin bătaie14 (uneori
în fața păgubașilor15), că nu de puține ori, în urma suferințelor fizice, acuzații se îmbolnăveau și mureau, că mâncarea era de slabă calitate, iar îmbrăcămintea și condițiile
igienico-sanitare din celule erau de natură să afecteze sănătatea, vom avea o imagine cât
de cât apropiată de ceea ce reprezenta traiul unui deținut în temniță.
Odată cu ocuparea Moldovei de către trupele ruse în anul 1828, autoritățile militare
au impus noi reguli și în ceea ce privește sistemul de detenție. Astfel, Feodor Iacovlevici
Mircovici, vicepreședintele Divanului Cnejiei Moldovei, solicita ca toți infractorii să nu
mai fie eliberați din detenție până la o hotărâre judecătorească definitivă16. La rândul său,
Divanul cerea un punct de vedere Hătmăniei, care, în răspunsul său, făcea următoarea
precizare: „[...] să să raportuiască că, deși pără acum s-au urmat slobozire acelor ce pentru
mici pricini să afla supt închisoare, după rânduiala din vechiu păzită”, „însă prin chizășii
sigure s-au slobozit”17, din acel moment acel lucru nu se mai întâmpla. Măsura aceasta a
dus la umplerea grosurilor și a închisorilor cu prezumtivi infractori, mulți dintre ei fiind
eliberați în urma judecății ca fiind nevinovați.
Tot la cererea administrației ruse s-a interzis tortura în timpul cercetărilor, „considerând că obiceiul ce se practică în acest pământ de a întrebuința tortura față de cei
arestați este contrar unei bune organizări sociale și însăși legii de iubire creștină și luând ca
bază exemplele care au desființat tortura în toate țările luminate a găsit necesar ca pe tot
timpul cât va dura în aceste pământuri ocârmuirea rusească să nu fie suferită această
Vezi cazul Ecaterinei Vlahuță și al fiului ei, Nicolae (Silviu Văcaru, Destinul tragic al unei familii de mici
boieri tutoveni, în „Prutul”, serie nouă, anul XIX, nr. 1 (65)/2020, p. 236).
14 Cazurile în care este menționată „cumplita bătaie” ca mijloc de obținere de informații sau de mărturisire a celor întâmplate sunt des întâlnite în anaforalele Departamentului Criminalicesc (Departamentul
Criminalicesc în Moldova, vol. I, p. 48, 79, 80, 86, 116, 124, 131, 266, 273; ibidem, vol. II, p. 185, 188, 247, 256, 280,
298, 336), la fel precum „usturimea bătăii” (ibidem, vol. II, p. 205), sau „strașnic pedepsindu-se” (ibidem, vol. I,
p. 117, 128).
15 Ibidem, vol. II, p. 256.
16 Vezi ordinul din 5 iulie 1829 (ANI, Colecția Litere, dosar V/189, f. 3).
17 Ibidem.
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obișnuință crudă”18, s-a desființat bătaia la tălpi „ce este din împotrivă atât obșteștii bune
orânduieli, precum și însuși dragostei creștinești”19. De asemenea, se solicita să se renunțe
de către judecători la a da sentințe cu tăierea membrelor sau cu pedeapsa capitală, chiar
dacă acestea se regăseau în Condica Criminalicească20.
Starea jalnică în care se găseau deținuții se pare că a ajuns și la cunoștința lui Pavel
Kiselef, care, aflându-se la Iași, la l7 mai 1830, vizita Spitalul Sfântul Spiridon și închisoarea
din localitate. Dacă la spital a fost plăcut impresionat de cele văzute, nu același lucru se
poate spune și despre închisoare. Iată cum este relatată vizita lui Kiselef la temnița din Iași,
în „Albina Românească”:
La 17 [mai] au cercetat temnița unde intrând înăuntru au văzut pe cii la pedeapsă spre a
cărora mângâiere le-au îndoit micul tain de pâine și le-au deschis închisele până atunci
ferestre, făcând a li se slobozi lumina. Acole au arătat a sa nemulțămire cu ticăloasă stare a
închisorilor de aice21.

În afară de măsura imediată de a mări rația de pâine a deținuților și de deschidere a
ferestrelor, au fost luate și măsuri pe termen lung, cum ar fi reformarea sistemului penitenciar. Astfel, la 28 august 1830, generalul Mircovici, vicepreședintele Divanului Moldovei,
la ordinul lui Kiselef, numea o comisie alcătuită din marele logofăt Costache Cantacuzino,
președintele Departamentului Criminalicesc, spătarul Toma Luca și aga Costin Carp pentru a
studia starea „temnițelor”. Aceasta urma să se reunească pentru prima dată la 1 septembrie
1830 acasă la Mircovici și, sub a lui supraveghere, să elaboreze un nou așezământ22. Nu
știm ce s-a întâmplat în continuare cu această comisie, dar, la 6 ianuarie 1832, Logofeția
Justiției înainta lui Mircovici un raport în care se arăta situația închisorilor din Moldova și
modul cum se putea îndrepta aceasta23. Singura măsură aplicată a fost aceea a începerii
construcțiilor unor închisori în orașele reședință de ținut24. Probabil nemulțumit de tărăgănarea lucrurilor, Mircovici solicita cinovnicului Theodor Crupenschi să „alcătuiască cu
chip gospodăresc neapăratile îmbunătățiri și apoi să alcătuiască un proiect precum s-ar
cuveni a să țâne în bună cuviință aristanții”25. La 16 ianuarie 1833, proiectul era gata și el a
stat la baza noului așezământ referitor la închisorile din Moldova.
Personalul închisorii
În Moldova, de treburile închisorilor, atât înainte, cât și după apariția Regulamentului
Organic, se ocupa marele armaș, însă după 1832 administrația lor este trecută la Ministerul
din Lăuntru26. El era ajutat de un număr redus de armășei și zapcii, care aveau în atribuții
Apud Gh. Ungureanu, Justiția în Moldova, Iași, 1937, p. 49.
ANI, Condici K/343, p. 24 v.
20 Gh. Ungureanu, op. cit., p. 49.
21 „Albina Românească”, an 2, nr. 39, din 25 mai 1830.
22 Gh. Ungureanu, op. cit., p. 50.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 ANI, Secretariatul de Stat al Moldovei, dosar 105, f. 81.
26 C. Rădulescu, op. cit., p. 15.
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prinderea infractorilor, preluarea arestaților de la grosurile ținuturilor și transportarea lor
la temnița din Iași sau ducerea lor de la închisoarea din capitală la ocnă, aducerea în fața
instanței de judecată a martorilor care nu voiau să se prezinte ori „împlineau” din averea
tâlharilor ori a gazdelor banii sau bunurile furate27.
Marele armaș trebuia să aibă grijă de tot ce însemna partea administrativă a închisorii:
ținea contabilitatea cu banii intrați și sumele cheltuite cu hrana și îmbrăcămintea arestaților,
cu asigurarea lemnelor, a lumânărilor și a instrumentelor de fier care garantau ținerea în
siguranță a arestaților.
Paza era asigurată de personal nespecializat; de aceea, există multe încercări de evadare
din temniță. Pentru evitarea unor astfel de evenimente, mai ales când între deținuți erau
vestiți infractori, se făcea apel la plăieșii Hătmăniei. Așa se întâmpla la 5 septembrie 1831,
când Departamentul Criminalicesc solicita Hătmăniei să trimită patru plăieși pentru paza
temniței din Iași
[...] și fiindcă acum să află supt închisoari temniții multe tacâmuri de aristanți, din cari în trei
rânduri pân-acum au făcut comploturi gătindu-să să spargă temnița și mai vârtos unul dintre
dânșii, anume Vasâle Muntean, în vremea domnului Calimah au spart ocna, acest Departament
face poftitoare cerere cinstitei Hătmănii să binevoiască a da poruncă ca să să orânduiască a veni
negreșit și a sta ziua și noaptea câte 4 plăieși înarmați spre paza temniții28.

Lucrând la temniță mai întâlnim un bărbier, „dator ca la fieștecari două săptămâni să
radă pe arestați, să pui lipitori și să sloboadă sânge după curarisire doftorului”, și care
primea câte 30 lei pe lună29, un fierar care se ocupa cu „încuiere și discuiere obezilor
vinovaților după trebuință i dregere neprevăzutelor fherării a temniții cu fherul său”, cu o
leafă de 20 lei pe lună30, și un ispravnic de temniță, probabil cel care se ocupa cu înregistrarea documentelor referitoare la arestați și corespondența31.
Atât înainte cât și după intrarea în vigoare a Regulamentului Organic, problemele cele
mai mari cu care se confruntau cei care conduceau destinele temniței erau acelea privitoare
la lipsa fondurilor bănești, a suprapopulării închisorii și a spațiului destinat celulelor. Așa
cum arată toate documentele, bugetul anual pentru masă și îmbrăcăminte era pentru o
medie de 50 de arestați pe zi. În realitate, numărul acestora era mult mai mare, uneori
fiind dublu și chiar peste. De aceea, era în continuare nevoie de suplimentarea fondurilor
de la oameni milostivi, care aduceau bani, îmbrăcăminte32 și alimente, din cutia milelor de
la biserici ori cea pusă în fața temniței33.

ANI, Curtea Criminală, tr. 564, op. 611, dosar 3, f. 26 v.-27 r.
Ibidem, dosar 25, f. 46 v.-47 r.
29 ANI, Secretariatul de Stat al Moldovei, dosar 105, f. 91; vezi și statele de plată ale bărbierului pe 1834
(idem, Vistieria Moldovei, dosar 355/1834, f. 2 și urm.).
30 ANI, Secretariatul de Stat al Moldovei, dosar 105, f. 91; vezi și statele de plată ale fierarului pe 1834
(idem, Vistieria Moldovei, dosar 355/1834, f. 2 și urm.).
31 ANI, Secretariatul de Stat al Moldovei, dosar 105, f. 89.
32 „Albina Românească”, an 2, nr. 68, din 4 septembrie 1830.
33 ANI, Curtea Criminală, tr. 554, op. 559, dosar 4, f. 32, 33.
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În aceste condiții, imediat după ce primeau hotărârea definitivă, condamnații trebuiau
trimiși către alte închisori pentru a elibera locurile din celule, dar și pentru a scăpa de
povara costurilor cu întreținerea zilnică.
Localul închisorii temniței
Chiar dacă nu avem o descriere a clădirilor propriu-zise, putem să spunem că, în anul
1834, aceasta avea șapte încăperi unde erau ținuți arestații, dintre care una pentru femei, la
care se adăugau: una a ispravnicului de temniță și una pentru caraulă, bucătăria, spălătoria, odaia armașului, două odăi pentru infirmerie și una a slujitorilor34. Așa cum am
văzut și mai sus, condițiile de trai în închisoare erau dintre cele mai grele. Igrasia, lipsa
luminii, a aerului curat erau factori favorizanți ai infectării rănilor provocate în special de
schingiuiri. Apariția bolilor contagioase35 în spații suprapopulate36 nu făcea decât să
crească numărul bolnavilor37 și a deceselor38. Astfel, la 25 august 1803, într-o adresă a
Departamentului Criminalicesc se arăta despre boala ce era la temniță, din cauza căreia au
murit mai mulți arestați39. Despre existența unei boli contagioase se vorbea și într-un
raport din 26 iulie 1832: odată cu creșterea numărului de arestați în același spațiu, era
posibil ca în temniță să se „încuibe boala încât să află bolnavi până la 20 oameni și din
aceasta poate a să închega molipsire și să se întindă la toți”40. Pentru descongestionarea
închisorii, se cerea ca toți cei judecați să fie trimiși la ocnă, însă cei care nu făcuseră fapte
grave, iar păgubașii faptelor lor fuseseră „îndestulați”, să fie eliberați prin chezășie41.
Lucrurile din temniță
Inventarul lucrurilor din temniță era extrem de redus. Într-o celulă se găseau: paie, pe
post de așternut, cofiță, căldare de ținut apa și un hârdău, precum și obiecte care asigurau
ținerea în siguranță a arestaților, și anume: fiare de picioare, din care unele aveau patru
ocale42, iar altele două ocale, obezi de mână de câte o ocă și jumătate, lanțuri de două și de
trei ocale, lacăte mari, grele, cu șurub înăuntru43. Cele mai multe lucruri țineau de
bucătărie, infirmerie și iluminat. În luna august 1830 se solicitau următoarele lucruri: un
ceaun, 5 covățele mari de pus bucate, 5 covățeli mai mici, iar de bucate, 5 sfeșnice de lut,
3 ciubere, 2 albii de spălat, 6 cofițe de băut apă, 1 fanar, 5 străchini, 10 „coșuguri” rășină44.
ANI, Secretariatul de Stat al Moldovei, dosar 105, f. 87.
ANI, Curtea Criminală, tr. 564, op. 611, dosar 6, f. 99 v.
36 ANI, Secretariatul de Stat al Moldovei, dosar 105, f. 45.
37 Pentru condițiile în care trăiau arestații bolnavi, vezi raportul doctorului Mateas Theodoros din
septembrie 1832 (ANI, Curtea Criminală, tr. 554, op. 559, dosar 4, f. 71).
38 Cum este cazul lui Tofan, fiul lui Constantin Bejan, mort de vărsat de vânt (Departamentul Criminalicesc în Moldova (1799-1828). Condici de sentințe, vol. I, p. 71).
39 ANI, Curtea Criminală, tr. 564, op. 611, dosar 6, f. 99 v.
40 ANI, Secretariatul de Stat al Moldovei, dosar 105, f. 45 v., 55.
41 Ibidem.
42 O oca avea aproximativ 1,291 kg.
43 ANI, Secretariatul de Stat al Moldovei, dosar 1211, f. 2.
44 ANI, Curtea Criminală, tr. 825, op. 942, dosar 3, f. 7.
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Deținuții
Aducerea arestaților la temniță și ducerea lor la locurile de detenție intrau în atribuțiile armășeilor subordonați marelui armaș. Pentru această activitate erau folosite care
trase de doi boi, ce trebuiau date de către satele aflate pe traseul prin care aceștia treceau.
Dacă până la Regulamentul Organic locuitorii aveau obligația să dea carele necesare în
mod gratuit, după noile reglementări, cei care erau de acord să dea vitele de tracțiune
primeau 10 parale pe oră de bou45, bani ce trebuiau luați din averea vinovaților. Problema
care se ridica era aceea că majoritatea celor care erau încarcerați nu aveau niciun fel de
bunuri sau, dacă aveau câte ceva, acestea nu ajungeau nici pentru despăgubirea celor
prădați46. La început, pentru a plăti oamenii implicați în transportul arestaților, s-a apelat
„la banii ci să adună de milostivenie în cutia de la fereastra temniției”47. A fost o măsură
extremă folosită până când Vistieria a aprobat banii necesari ducerii deținuților dintr-un
loc de detenție în altul.
O altă dificultate greu de rezolvat era aceea a carelor de transport folosite numai pe
teritoriul satului de care aparțineau proprietarii boilor, în localitatea următoare schimbându-se atât animalele, cât și atelajul, prilej de încercare a arestaților de a fugi de sub
pază. Tot locuitorilor satelor le revenea obligația de a hrăni atât pe însoțitorii convoiului,
cât și pe deținuți. De multe ori, armășeii luau cu forța de la oamenii de pe traseu mâncare,
băutură, bani etc. De aceea, pentru o mai mare siguranță48 și pentru a se curma aceste
abuzuri, la 26 aprilie 1834, Departamentul din Lăuntru trimitea o adresă către isprăvniciile
pe teritoriul cărora trecea traseul cu deținuții trimiși la ocnă49, prin care li se cerea ca să
hotărască o rută bine definită pentru convoaiele cu cei trimiși la groapa ocnei50. La această
solicitare a răspuns numai Isprăvnicia Roman, care avea și cea mai mică distanță de
parcurs pe teritoriul ținutului. După toate probabilitățile, convoiul ieșea din Iași prin
Păcurari, trecea pe la Podu Iloaiei și Târgu Frumos, trecea podul de peste Siret de la
Miclăușeni, apoi lua drumul pe malul Siretului, îndreptându-se spre Roman prin satele
Hăbășești, Răchiteni, Adgiudeni, Tămășeni, Luțca, pe o distanță de 19 verste51.
În martie 1835, Departamentul din Lăuntru trimitea o adresă către Isprăvnicii în care
se arată că, pentru a se elimina samavolniciile făcute de armășei, Isprăvniciile împreună cu
Eforiile vor face de urgență câte două care trase de doi boi pentru transportul arestaților
de la un ținut la altul. Convoiul trebuia condus de un pahonț plătit cu anul, care avea
obligația de a se îngriji de care. Plata pahonțului și a construirii carelor intra în seama
Eforiei52. Transportul deținuților urma să se facă de două ori pe lună. La destinație, aceștia
erau predați cămărașului ocnei pe baza unei chitanțe ce avea să fie adusă și predată la
închisoarea din Iași.
ANI, Colecția Litere V/338, f. 2.
Ibidem, f. 4.
47 Ibidem, f. 4 v.
48 Ibidem, f. 4.
49 ANI, Isprăvnicia Roman, tr. 996, op. 1043, dosar 42, f. 1.
50 ANI, Colecția Litere V/338, f. 4.
51 Unitate de măsură echivalentă 1,067 km (ANI, Isprăvnicia Roman, tr. 996, op. 1043, dosar 42, f. 7).
52 Ibidem, f. 26.
45
46

129

Silviu Văcaru

În timpul interogatoriilor, de multe ori arestații nu recunoșteau învinuirile aduse, fie
că nu comiseseră ei fapta, fie pentru a induce în eroare pe cei care făceau ancheta sau pe
boierii judecători. Acolo unde se constata că nu se pot obține informațiile necesare pentru
rezolvarea cazului, pentru aflarea adevărului se foloseau ca metodă de constrângere bătaia
și schingiuirile. Acestea erau, uneori, de o duritate extremă, ducând la îmbolnăvirea deținuților sau chiar la deces. Sunt cazuri în care chiar ispravnicii, pentru a obține informații
în timpul judecății, băteau cumplit pe presupușii vinovați53. Un caz celebru este al ispravnicilor de Tutova, Alecu Sturza și Neculai Greceanu, care, pentru a descoperi pe făptuitorii
unor furturi, i-au bătut cumplit pe suspecți. Astfel, în raportul întocmit la 5 octombrie 1828
de către doi reprezentanți ai președintelui Divanurilor Moldovei, Minciaki, se arăta că i-au
găsit vinovați „pe Alecu Sturza pentru cumplita bătai ci au pricinuit unor lăcuitori din
Bârlad dați supt giudecată, anumi Marie Chitariu, i fiului ei, Grigori, și fetii ei, Marie, drept
care ce dintâi dintre dânșii în curândă vremi au și murit, iar fiiul ei, după mărturie doftorului, au rămas pentru de-a purure calic” și pe Neculai Greceanu, pentru „bătăile aceli fără
de omeniri ci au făcut unui jidov Boroh Avramovici”54.
Îmbrăcămintea
Până la aplicarea prevederilor Regulamentului Organic, îmbrăcămintea celor aflați în
închisoare era procurată din banii de la cutia milelor sau din donații. Un astfel de gest era
făcut la 29 august 1830 de către Grigore Ghica, care,
[...] îndemnat fiind de iubirea de omenire, cu milostivire și îndurare privind la nenorocita
pătimire a 63 de arestanți ce să țin la închisoarea din acest oraș, au binevoit, la 30 a trecutei
luni iulie, să împărtășască pe toți cu toată căzuta îmbrăcăminte. De această faptă bună înștiințându-se ex(celența) sa d(omnul) viceprezident al Divanului Moldovei, au orânduit ca redacția
„Alb(inei) Rom(ânești)” să facă cunoscut prin foile sale această mare iubire de omenire arătată
de d(omnul) hatman55.

Îmbrăcămintea deținuților era o problemă cu care se confruntau cei care administrau
închisorile. Dacă ținem cont că aceștia aveau un singur rând de haine, că numai cămășile
erau spălate o dată pe săptămână56, reiese faptul că, după un timp nu prea îndelungat,
începeau să se rupă. Informațiile din câteva rapoarte vin să susțină afirmațiile noastre. O
plângere din 18 octombrie 1832 a unui număr de 35 de deținuți din închisoarea Agiei către
generalul Mircovici arată că:
[...] ni afăm cu totul disculți și fără cușme. Și pără acum fiind vară am putut suferi și a trăi fără
haine, dară acum au vinit răceala toamnii precum vini și iarna, nu mai putem suferi și trăi tot
disculți și fără cușme, una di frig, al doilea di mâncarea păduchilor din care frig și mâncare di
păduchi mulți ni bolnăvim șă nu unu va pute ieși din viață57.
Departamentul Criminalicesc în Moldova (1799-1828). Condici de sentințe, vol. I, p. 291.
ANI, Secretariatul de Stat al Moldovei, dosar 5, f. 36 r.-v.
55 „Albina Românească”, an 2, nr. 68, din 4 septembrie 1830.
56 ANI, Secretariatul de Stat al Moldovei, dosar 105, f. 87.
57 ANI, Colecția Litere V/189, f. 52.
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Într-un alt raport este prezentată aceeași lipsă a hainelor și a opincilor58. În favoarea
arestaților a intervenit și porucinicul Singurov, care solicita urgentarea reparațiilor la casa
unde urmau să fie adăpostiți arestații. De asemenea, la 30 noiembrie, se făcea cunoscut că:
[...] deși no. arestanților din temniță să află astăzi 86, dar, prin trebuință, esti a să cumpăra numai
pentru 50 arestanți aceste de mai gios: 50 sucmane, 50 bernevici, 50 părechi opinci, 50 cușme,
50 părechi izmene, 50 cămeși. Pentru îmbrăcămintea unui arestat se dădeau 35 lei și 20 parale,
după cum urmează: 16 lei pentru sucmane, 7 lei pentru bernevici, 3 lei pentru o căciulă, 2 lei
și 20 parale pentru opinci și 7 lei pentru cămăși și izmene59.

Într-un an, un arestat primea un suman, o pereche de bernevici, o căciulă, două
cămăși, două perechi de izmene și două perechi de opinci.
Așa cum știm, după 1832 deținuții încep să fie folosiți la muncă în folosul obștesc. Și
aceștia aveau același regim de detenție ca și cei care așteptau să fie judecați în temniță,
însă, așa cum reiese dintr-un raport al logofătului Treburilor din Lăuntru către Theodor
Iacovlevici Mircovici, vicepreședintele Cnejiei Moldovei, din 25 februarie 1833, pe sumane,
pe spate, trebuia să fie scris: „Giudecat spre muncă”60.
Hrana
Despre hrana arestaților avem foarte multe informații, deoarece s-au păstrat dosarele
cu actele privitoare la plata produselor cumpărate pentru mâncare. Potrivit acestor documente, deținuții urmau să primească, zilnic, borș și un fel doi. Cu mici excepții, meniul era
același pe tot parcursul anului, ingredientele fiind următoarele: carne, înlocuită în zilele de
post cu fasole sau varză, borș, sare, pătrunjel. Nu știm cum erau împărțite pe cele trei mese
produsele, dar mâncarea era insuficientă cantitativ 61 și caloric.
În ceea ce privește gramajul porțiilor, în baza surselor scrise, acesta era următorul:
550 g de pâine62, 310-322 g de carne pe zi, în jur de 330 g borș, ceapă 86 g, ulei 14 g, iar în
zilele de post 200 g de fasole și aproximativ șase porții dintr-o varză63.
58 Vezi raportul stolnicului Hrisochefal, avocatul Tribunalului Criminalicesc, din 18 octombrie 1832, în
care se arată că „37 arestați ce-au fost hotărâți spre obșteștile munci astăzi să găsăsc la cinstita orășenească
Agie desculți, goli și ticăloși cu totul și viniți în deznădăjduire, a cărora strigări m-au uimit cu totul. Pentru
aceasta, fiindcă cumplirea vremii de iarnă iaste mai sosită, ca unul ce mă găsesc advocat spre apărarea dreptăților celor nenorociți, după datorie nu lipsesc a aduce aceasta la știință și a ruga pe cinstita Vistierie ca să s(e)
milostivească a cumpăni slăbăciunile acestor osândite suflete [...] a le închipui vreo adăpostire agiutătoare,
sau cu îmbrăcăminte și încălțăminte, sau cu dăruire de slobozenie, precum și ei să roagă de a nu fi lăsați ca
să piară de frig” (ANI, Vistieria Moldovei, dosar 608/1832, f. 118).
59 Ibidem, f. 137 r.-v. În martie, încă nu se cumpărase îmbrăcămintea necesară (ibidem, dosar 310/1833, f. 19).
60 ANI, Secretariatul de Stat al Moldovei, dosar 105, f. 96.
61 Ibidem, f. 3 și urm.
62 Atunci când nu se fura la gramaj, lucru constatat de mai multe ori de Agie. Un exemplu este cel din
data de 16 septembrie 1831, când se constata că „de la zi întâi a curgătoarei luni și până la 15, pâinea ci s-au
dat di cătră chitari bașa pentru 67 pâni aristanților s-au aflat lipsă fieștecare pâni câti 96 dramuri, care, în curgere
de 15 zile, tot asăminea s-au urmat și, socotindu-i această lipsă, la 67 arestanți vini pe zi 6.432 dramuri, iar ocă 16
și 32 dramuri. Cinstita Agie va binevoi a apuca cu strâmtorire pi chitari bașa și împlini di la dânsul toată
această lipsă [...] căci el și-au primit toți banii deplin și pe lipsa ci au dat pentru 67 pâini” (ANI, Curtea
Criminală, tr. 564, op. 611, dosar 25, f. 54).
63 Sumele au fost întocmite consultând cantitățile de produse cumpărate pe timp de o lună (ibidem,
tr. 825, op. 942, dosar 3).
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Din 1833, arestații primeau două pâini de 150 dramuri, adică puțin peste un kg. În
post, carnea era schimbată cu cartofi, aceștia înlocuind și varza în restul timpului. Alte
produse intrate în bucătărie erau: bobul, păsatul, crupele, sarea, uleiul și, începând cu anul
1837, piperul. Cei bolnavi primeau în loc de felul doi comun orez. Ca o curiozitate, între
28 februarie și 4 martie au primit pâine și brânză de oi64.
În zilele de post, foarte rar, tot în documentele cercetate, cei închiși trebuiau să
primească pește asezonat cu usturoi65.
Starea de sănătate
Condițiile de viață în temniță erau dintre cele mai mizere. De aceea, sunt foarte multe
cazurile de îmbolnăvire a arestaților66. În caz de boală, ei erau consultați de un doctor care
le dădea rețete pentru însănătoșire. Acestea erau plătite din banii alocați întreținerii arestaților.
Cele mai multe dintre ele erau decocturi67, la care se adăugau „ceai de rădăcini și muștar
făcut”, „spirt de frecat”, „alifie de mercur”, „spirt de camfor”68. Cu tot tratamentul dat de
medici, mulți dintre cei bolnavi mureau69. Mortalitatea în temniță era ridicată, aproape
egală cu cea de la groapa ocnei. Într-o statistică incompletă, din ianuarie până, probabil, în
luna septembrie a anului 1835, în temniță au murit 71 de deținuți70. În același interval, în
groapa ocnei decedaseră 9071.
Deținuții bolnavi, indiferent de locul unde erau, la închisoarea Agiei, Hătmăniei sau la
temniță, erau tratați la Spitalul Sfântul Spiridon. Cazurile de trimitere a arestaților la spital
sunt numeroase72. De aceea, apar uneori conflicte între conducerea Epitropiei, care refuza
internarea unora dintre ei pe motiv de lipsă de locuri, și conducerea instituțiilor ce aveau
în subordine și închisori. Uneori conflictul se acutiza, fapt ce ducea la intervenția unei
înalte instanțe precum Divanul Împlinitor al Cnejiei Moldovei. Acesta atenționa conducerea
Epitropiei ca să
[...] binevoiască a porunci epitropului spitalului să priimască pi arătatul bolnav și să-l de în
căutare doftorului, căci spre acest sfârșit esti și așezat acel spital spre a să căuta pi acei săraci,
poruncind asemenea și pentru alții ci din acei închiși să va întâmpla a să bolnăvi și să vor
trimite de către Hătmănie73.
Ibidem, f. 41.
Ibidem, f. 25 v., 27, 29, 52, 71.
66 Cazurile sunt numeroase și, uneori, pentru cei foarte bolnavi se cerea eliberarea lor pentru a nu muri
în închisoare. Vezi Departamentul Criminalicesc în Moldova (1799-1828). Condici de sentințe, vol. I, p. 94.
67 Fiertură de plante medicinale.
68 ANI, Curtea Criminală, tr. 554, op. 559, dosar 4, f. 4.
69 Vezi cazul lui Marin Stăruială, mort în spitalul temniței la 22 martie 1833 (ANI, Colecția Litere V/189,
f. 72), și lista cu arestații decedați în temniță în prima parte a anului 1835 (idem, Curtea Criminală, tr. 825,
op. 942, dosar 8, f. 98 r.-v.).
70 ANI, tr. 825, op. 942, dosar 8, f. 98.
71 Ibidem, f. 152-153.
72 Radul Cojocariu, trimis de Divanul Împlinitor la 4 iulie 1829 (ANI, Epitropia Generală „Sf. Spiridon”,
dosar 5/1825, f. 13), Simion Ivanovici, trimis de aceeași instituție la 14 iulie 1829 (ibidem, f. 15) sau Stan
Grosul, trimis la 6 iulie 1829 (ibidem, f. 17).
73 Ibidem, f. 19.
64
65

132

Temnița din Iași în timpul ocupației ruse

Numărul arestaților bolnavi se pare că era destul de mare. În septembrie 1829, Hătmănia
anunța Epitropia că la închisoarea sa erau cinci bolnavi „din cari unii sunt împușcați, iar
alții de alte boale pătimași” și că aceștia au neapărată nevoie de consult medical și de
tratament pentru a se vindeca74.
O problemă aparte o ridicau arestatele, atât cele care se îmbolnăveau, cât și acelea
osândite la muncă și nu erau trimise la mănăstire. Pentru a plăti, într-un fel, tratamentul
acestora, judecătorii trimiteau arestatele să muncească la spital. Exemplele sunt numeroase,
dar ne vom opri asupra a trei dintre ele. La 3 octombrie 1825, era trimisă o adresă prin care
Epitropia Spitalului Sf. Spiridon era informată că, din poruncă domnească, „Gafița, soția
ucisului Gheorghi Moloce din satul Răuseni a ținutului Hârlăului”, este osândită a robi la
spital „sub legătură de obezi”, pe timp de doi ani75. La 7 mai 1827, sentința judecătorească
o trimitea la același spital pe Maria țiganca, roabă a vornicului Dimitrie Jora, și pe Zoița
Dospineasca din Târgul Frumos, ambele acuzate și dovedite de omor. Acestea, „spre pilda
altora și spre a să pocăi și a să părăsi de asăminea cutezare”, urmau „să argățască Spitalului Sfântului Spiridon pe vreme de cinci ani, cu fhieră în mâini și în picioare”76. Despre
Maria țiganca, alte mărturii arată că a adus multă nemulțumire personalului medical, dar și
unor bolnavi. Iată cum este descrisă purtarea ei: „[...] după ce fură din straile spitalului cu
care s-au și prins voind a le vinde prin alți de sama ei, apoi este și pricină de nesuferite
supărări cu rălile ei urmări”77. Se cerea îndepărtarea ei de la spital. Printr-o adresă din
9 ianuarie 1828 a Logofeției se hotăra ca țiganca să fie trimisă în surghiun78. Condițiile de trai
pentru aceste deținute, chiar dacă stăteau într-o anexă a spitalului, nu erau dintre cele mai
bune, unele îmbolnăvindu-se precum Zoița care, așa cum se menționează într-un raport către
domn, „căzând la o strașnică boală, să află zăcând la crivat cu fiarăle la picioare și putem zice,
după pliroforisire ce ni-au dat doctorii, că n-ar fi nădejde să scape cu viiață”79.
Imediat după apariția Regulamentului și înlocuirea vechiului sistem juridic cu unul nou,
s-au făcut mai multe recensăminte80 pentru a se afla cu precizie numărul arestaților de la
grosuri, temniță și groapa ocnei sau trimiși pe la mănăstiri și spitale. Pentru exemplificare, în
anii 1833-1834, numărul arestaților aflați în temnița din Iași a variat între 106 și 164, foarte mare
în raport cu estimările pentru care se dădeau bani din Visterie (pentru un număr de 50 de
deținuți)81. Ca urmare, putem afirma că, în primele decenii ale secolului al XIX-lea, în sistemul
penitenciar din Moldova erau aceleași condiții și se manifestau aceleași practici ca în Evul
Mediu. Intervenția ocupanților ruși și apariția Regulamentului Organic a schimbat, dacă nu
din temelii, cel puțin în linii importante, modul cum era tratat prezumtivul vinovat până la o
sentință definitivă, acest lucru văzându-se mai cu seamă în condițiile de detenție propriu-zise.
Ibidem, f. 25.
Ibidem, f. 1.
76 Ibidem, f. 3.
77 Ibidem, f. 5.
78 Ibidem.
79 Ibidem, f. 5. Câteva zile mai târziu, urma să i se scoată fiarele de la picioare, până la vindecarea
bolnavei (ibidem, f. 6).
80 ANI, Secretariatul de Stat al Moldovei, dosar 105, f. 3 și urm.
81 La 15 iulie 1832, Tribunalul Criminalicesc trimitea un raport către Vistierie, prin care se cereau bani
pentru hrana arestaților, motivându-se cu creșterea cheltuielilor pentru hrană, de vreme ce numărul arestaților
crescuse față de estimarea inițială (ANI, Vistieria Moldovei, dosar 608/1832, f. 97).
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ANEXE

1

Numele și porecla lor

1
2
3

Vor(ni)c Gavril Proca
Vor(ni)c Mihaiu
Scriitoriul Hurmuzachi

4
5

Nani Sirbul82
Lupu țiganu

6
7

Ivan Vâncovici ce-și zice
și Samocovlu
Gheorghie Păsat

8

Vasile Cernat

9

Neculaiu, sluga sa

10

Ion Ciobanu

11

Ioana, fimeia

12

Ivan

Olteanu,

Brăileanu
13

Ioniță Moroșanu

14

Costandin Cercel

15
16
17

Grigori Petrușca
Ion Codău
Gavril Chiril
82

De la ce loc giudecă
toresc sânt triimiși
la Depart(amentul)
Criminalicesc

No. aristanților

Vidomostie cu arestații ci sânt supt închisoarea temniții (1831-1832)

Divanul
Împlinitor

Anul

Pentru ce vinovăție
să țin la închisoarea
temniții

Mart(ie) 31

Pentru nesupunere
la darea oamenilor
în Straja Pământească

1831

Agia

Maiu 29

Pentru tâlhării

Hăt(mănia)

Iul(ie) 2

Asămine

15

Pentru feliuri de
furtușaguri
Pentru găzduire de
tâlhari

Asămine

el

Luna

Avgust 3

Pentru prepus în
prădarea lui Sterea
Dimitriu și Stoian
Țonu și pentru
omorârea jid(ovi)lor
de la Docolina

Oct(ombrie)
6

Supt prepus că ar fi
prădat pe cămin(arul) Tudorachi
Ciurea, afară de Ion
Ciobanu, care să
dovedește
povățuitoriu adevăraților
prădători ai Ciurii

Ghenar 2

Adevărați prădători
ai
căminar(ului)
Ciurei

și
Is(prăvnicia)
Sucevei

Asămine

1832

f. 16 v.-17 r.
Să așteaptă răspuns și
dela pricinii de la Sfatul
Ocârmuitor, după raportul
din 2 fevr(uarie), no. 45.
Pristavlisiți prin rap(ortul) din 23 dechem(vrie),
no. 808 cătră d(umnealui)
vițeprez(ident), iar pe
Lupu țâganu nedovedindu-să vinovat s-au
lăsat prin chezășii.
Asămine prin raport din
22 oct(ombrie), no. 654.
Să așteaptă dezlegare de
la domnu(l) vițepre(zident)
asupra raport(ului) din
27 oct(ombrie), no. 667.
Pristavlisiți prin raport(ul)
din 21 decem(vrie), no. 806,
cătră d(umnealui) vițeprez(ident). S-au dat în
privigherea Hăt(măniei)
după pred(lojenia) d(u)m(nealui) viț(eprezident)
cu no. 6435.
Să gătește anaforaoa spre
a să triimite la închisoare.
Pe Ioana, fimeia, Ivan
Olteanu și Costandin
Cercel nedescoperindu-să
vinovați s-au lăsat prin
chezășie cu aceasta ca să
nu lipsască din Eși pân la
ce de pe urmă hotărâre.

Mort în groapa ocnei în 1835 (ANI, Curtea Criminală, tr. 825, op. 942, dosar 8, 152 r.).
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18

Vasile Crâcimariu

19
20
21
22
23
24

Căminăreas(a) Ecaterina
Vlăhuță83
Neculaiu fiiul ei
Is(prăvnicia)
Ilie țiganu
Tutovii
Iacob Rusu
1831
Ilie Rusu
Tudora Ciutoae
Asămine

25

Țiganu Toader Simion

26

Ion Ganu
radavoi

Asămine

Hăt(mănie)

Comitetul
Străjii
Pământești

27

Alexandru
Toma

28

Ion Eftimie

Hătmănia

29
30

Voiucu Harabagiu
Ion Beșliu

și
Pârcălăbia
Galați

31
32
33
34
35

Vasile Crâcimariu
Iordachi Turculeț
Pricochi a Tincului
Ion Fălescu
Gheorghie Mustață

36
37
38
39
40
41
42

Ion Măteiu
Ion Bătrânu
Stan Lingurariu
Gheorghie Cibotariu
Vasile Scripcariu
Mihalachi Olariu
Țiganul Andrei Dămiian

43

Toader Petre

44

Grigori Tătaru

Isp(răvnicia)
1831
Romanului

Pentru prădăciune
Morărescului și în
prepus de gazdă
prădătorilor Ciurii

Oct(ombrie)
9

Noiem(brie)
22

Oct(ombrie)
22

Pentru uciderea
căm(ina)r(ului)
Vlahuță

Pentru furări de
lucruri din casa unui
Vasile
Costandin,
din Hârlău, și pentru
furări de 6 vite

Oct(ombrie)
25
Noiem(brie)
6

Pentru că au fugit
de trii ori din slujba
Străjii Pământești

Noiem(vrie)
5
și 23

Pentru că în tovărășie
au urmat feliuri de
prădăciuni

Noiemv(rie)
6

Pentru prădarea sărd(arului) Gavrilaș
din Roman

Hăt(mănie)

10

Asămine

18

Is(prăvnicia)
Bacău

Dec(embrie)
2

Pentru prădarea
sărd(a)r(ului
Șăndrea)
Pentru smomirea și
furarea a niște țigani
de la dum(nealui)
spat(arul) Gheorghie
Varlaam

Pe Vasâle Crâcimariu s-au
dat prin chezășii ca să nu
lipsască din Eși până la
ce din urmă hotărâre.
Pristavlisiți prin raport(ul)
din 23 dec(embrie), no.
808, cătră d(umnealui) vițepre(zi)d(ent), însă cămin(ărea)s(a) și fiiul ei s-au
dat în privigher(ea) Hăt(măniei) după adresul
Logofeției din 12 oct(ombrie) 1831, no. 3.638.
f. 17 v.-18 r.
Să ține în temniță după
pred(lojenia) d(umnealui)
vițepre(zident), cu no.
7/823, până la prindirea
țiganului Gruia ce s-au
scăpat de la Hăt(mănie), cu
care au fost întovărășit la
feliuri de tâlhării și acela cu
alții ar fi urmat prădarea
prapocicului Cozmii.
Să așteaptă dezlegare de
la d(umnealui) viț(eprezident) asupra raport(ului)
din 11 dec(hem)v(rie)
1831, no. 792.
Să așteaptă dezlegare de
la dum(nealui) vițepre(zident) asupra raport(ului)
din 5 dechem(brie) 1831,
no. 775.
Să
așteaptă
de
la
Is(prăvnicia) Romanul pe
tovarășul lor Grigoraș
Cărnariu ci l-au oprit
acolo.
f. 18 v.-19 r.

Să adună știință la delă.

Pristavlisit prin raport(ul)
din 31 ghenar, no. 41,
cătră Înaltul Divan.

Asămine, prin raport(ul)
din 31 ghenar, no. 41, s-au
lăsat prin chezășie nedescoperindu-să vinovați.

Mihai Dim. Sturdza, Pentru ce se dezboiereau boierii: din istoria familiei Vlahuță, în ArhGen, an IV (IX),
nr. 3-4, 1997, p. 87-92. Vezi și Analele Parlamentare ale României, București, 1890, tom I/2, Moldova, 1831 p. 355-357.
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45
46

Ilie Melinte
Ion Bălău

47

49

Iordachi Alcan, rob a
dumis(ale) aga Alecu Dum(nealui)
Ghica
aga Alecu
Ghica
Țiganul Toader, rob a
păh(a)r(nicului) Jan
Nicola Dimitriu
Hăt(mănia)

50

Neculaiu Rusu

51
52
53
54

Flore Giudele
Ion Căldărariu
Mihaiu Țapu
Toader Ungureanu

55

Ion Pană

56

Merăuță Popa

57
58
59
60
61
62
63

Vasile Găinariu
Toader Bădărău
Iordachi Orășanu
Iacob zăt Morariu
Vasile Moroșanu
Gavril Crețu
Ion Zgâia, țiganu

64

Fimeia Mariia Cozmi

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Vasile Covale
Costandin Vasile
Dumitru Vasile
Simion Dumitru
Stoian Ștefan
Marin Stoian
Crâste Herariu
Ion Ștefan
Șărban Herar
Gheorghie Andreiu
Ion Carustor
Iordachi Herariu
Crăciun Marin
Sandu Radu
Stan Marin

48

Is(prăvnicia)
1831
Cârligăturii

Dec(embrie)
10

Pentru furări de vite

Pristavlisiți prin raport(ul)
din 2 fevr(uarie), no. 46
f. 19 v.-20 r.

16

Cel 1-iu pentru
ucidere și cel al 2-le
pentru furări de vite

Asămine prin raport(ul)
din 5 fevr(uarie), no. 58.

17

Asămine

17

Is(prăvnicia)
Sucevvii

20

Asămine

20

Hăt(mănia)

1831

Asămine

22

Vor(ni)ci(a)
Botoșani

22

Dum(nealui)
vor(ni)c(ul)
Costachi
Sturza
Pârcăl(ăbia)
Galați

Trimiși de
la comendantul din
Eși

Dechemv(rie) 22

1831

Pentru uciderea lui
Neculaiu
Padrevmenos
Pentru
omorârea
unii fiice a sale
Pentru feliuri de
prădăciuni
Pentru furarea unui
car cu doi boi de la
dascalul din satul
Tudora
Pentru
prădarea
unui lăcuitoriu din
satul Cucueții, ținut(ul) Putnii
Pentru uciderea unui
lăcuitor din satul
Paltinu,
ținut(ul)
Putnii

Pentru
de vite

furtușaguri

22

Pentru
uciderea
unui țigan

29

Pentru că cu toporul au tâet obrazul
unui radavoi din
Straja Pământească

Martie
26 zile

Pentru prădarea praporcicului Cozmii

În tratație.

Pristavlisit prin raport(ul)
din 5 fevr(uarie), no. 58.
În tratație.
În tratație.

Să adună știință la delă.

f. 20 v.-21 r.
Pristavlisit prin raport(ul)
din 5 fevr(uarie), no. 58.

Să adună știință la delă,
dar pe Iordachi Orășanu
s-au lăsat prin chezășii ca
să nu lipsască din Eși până
ce din urmă hotărâre.
Pristavlisit prin raport(ul)
din 11 ghenar, no. 14,
cătră d(umnealui) vițepredsidatul.
Să așteaptă pe radavoiu
de la Comitet. S-au scris
la 8 și 27 ghenar, precum
și la 6 fevr(uarie).

Dela lor la comandantul,
dar
după
adresul
Divanului Apelativ din
fevr(uarie), no. 18, s-au
cerut cu otnoș(enia) din
11 fevr(uarie), no. 79, de
la nacealnicu de Eși dela
lor.

f. 21 v.-22 r.
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83
84
85

Is(prăvnicia) 1832
Sucevii
Jidov Pascal sin Cerbu
Asămine
Costandin sin Vasile
Asămine
Mitocariu
Ioniță Bogdan
Is(prăvnicia) 1832
Sucevii
Mihaiu Nițu
Pintilie Cașu

86

Ștefan Rotariu

Agia

3

87

Agia

13

88

Gheorghie
sin Costandin
Neculai Chiriiac

21

89

Alecu Stamati

Vor(ni)cia
Botoșănii
Ministrul
Justiției

21

În
prepus
pălastograf

90

Toader Luchiian

Is(prăvnicia)
Doroh(oi)

25

91

Mihaiu sin Gheorghie
Lungu

Hăt(mănia)

92

Maftule, jidovu

93

Herșcu, jidov

94

Gheorghie Dodan

95

Neculița Viziteu

96

Iftimi Bulboacă

97

Neculaiu Morariu

Pentru că au îngiunghiet pe un Petre a
Mărandii
Pentru că au prădat
doî case de piste
Olt, în Valahia
Pentru că au furat o
sâneuță cu doi cai
de la un han ot
Bacău,
a
unui
musafir ce era în
gazdă la acel han.
În prepus pentru
omorârea
căp(i)t(anului) Grigori pe
care s-au găsât mort
în
crâcima
lui
Dodan
Pentru
prădăciune(a) bisăricii ot
Sloboziia Calimah
împreună cu Ion
Hardon i tovarășii
lui
trimeși
mai
înainte

98

Costandin
Petre
Mihaiu Neacșa
Petre Surdu
Bejan Sima
Petre sin Iosip
Iosip giudele
Petre Ciorari
Arghiri
Brăileanu

81
82

99
100
101
102
103
104
105

Voaf Izrail

Asămine

Is(prăvnicia)
Tutovii

1832

Ghenar 1

În prepus pentru
furări de vite
Pentru furtișaguri
Pentru furtușag

Să gătește anaforaoa. S-au
lăsat prin chezășie.
În tratație.
Asămine.

Ghenar 1

Pentru furtușaguri
de vite
Pentru furarea a
feliuri de lucruri și
producturi de la
jidoavca
Maria
făinărița
Pentru feliuri de
potlogării
Pentru furări de vite

În tratație.
f. 22 v.-23 r.

S-au lăsat prin chezășie
cu aceasta ca să nu
lipsască din Eși până ce
să va sfârși pricina lui
care esti în tratație.
În tratație.

31

Fev(ruarie)
1

Fev(ruarie)
1

Asămine

Țigani

80

Is(prăvnicia)
Tecuci

11
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de

Pentru că au prădat
pe jidovul Izrail
ceasornicar
din
Bârlad și pe alții

Să adună știință la delă.

Să gătești anaforaoa.
În tratații.

Întrat de curând.

Pe Herșcu s-au lăsat prin
chezășie
nedescoperindu-s(e) vinovat, iar
pentru celălalt să adună
știință la delă.
Gheorghie Dodan au
murit supt închisoarea
temniții la 7 fevr(uarie),
iar pentru ceilalți să
adună știință la delă.
f. 23 v. 25 r.
Întrat de curând.

Întrați de curând.

Silviu Văcaru
106

Gheorghi Ungureanu

107

Iftimi Roșcovanu

108
109
110

Ivan Maxim
Ștefan Petrov
Vasile Stacurciuc

111
112
113
114

Neculaiu Ungureanu
Grigori Ciuritel
Gheorghie ot Todereni
Chisăil, jidov

Is(prăvnicia) 1832
Neamțului

Fevr(uarie)
8

Pentru că au îngiunghiet pe Simion zăt
Ioniță
Bârgăonul
lăcuitor din satul
Bistricioara
Pentru fapte de
furtușag

Hătmănie

8

Asămine

8

Pentru furtușaguri

Asămine

8

Pentru furarea a doi
boi și un cal
Pentru că ar fi
prădat o jitniță de
pe moșiia Buhăiceni
Pentru că au spart
dugheana
unui
Dumitrachi Păcurar

Is(prăvnicia)
Hârlău
Is(prăvnicia)
Bârlad

11
11

f. 24 v.-25 r.

Întrați de curând.

ANI, Vistieria Moldovei, dosar 608/1832.

2
Vinovații morți în temniță (1835)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Nomele și porecla lor
Ion Brebu
Ion Cobâlă
Costandin Olteanu
Aron Șimon
Costandin Mafteiu
Iacob Căprior
Costachi Costrăș
Eni Halbagiu
Aron Voricin
Ion Olteanu
Costachi Dabija
Vasile Pădurariu
Iancu Leibovici
Opre Mocanu
Andrii Furtună rus
Ioniț(ă) Cârlan
Ion Mocanu
Toader Dălban
Dumitru Vrânceanu
Iordachi Ferariu
Gavril Ilisăi
Ion a Grădinariului
Dănilă Ignat
Mihaiu Herța
Gheorghi Alexa
Toadir Siniș
Antohi Ciobanu
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Când au murit
1835 ghenar 4
1835 ghenar 8
22
23
27
28
Fevr(uarie) 4
7
9
13
15
22
22
22
23
24
24
27
Mart(ie) 13
12
8
13
Apr(ilie) 1
2
4
22
16

f. 98 r.
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Ion Moroșanu
Toadir a Onii
Ion Turiț
Gheorghii a diaconiții
Ion Birneviciu
Lazir Mincuș
Zamfir Bucur
Ion Grosu
Ion Dobre
Niț(ă) Bucătariu
Gheorghi Livădariu
Gheorghi Munteanu
Simion Dodu
Răducanu Savu
Gheorghi Cozac
Neculai Sirbu
Iftimi Ungureanu
Toadir Guși
Ilie Brașovanu
Gheorghi Vernichea
Negoiț(ă) Gherghel
Maiia văduva
Ion Totoiu
Neculai sin Niț(ă)
Ioniț(ă) sin Dima
Lazir Mogorăci
Mincu Sirbu
Costandin Olteanu
Gheorghi Larion
Ion Diiaconu
Grigori Făsan
Leizir mort brat
Ion Luvic
Simion sin Gheorghi Cojocariu
Irimiia Morariu radovoiu
Toma Brânzi
Vasile Ciolacu
Flore Coadă
Andrieș Zdre
Ioniț(ă) Pleșcan
Vasile Dascalu
Ion Munteanu
Ion Clipa radavoi
Vasile Patrașcu

23
30
Maiu 13
19
Iuli(e) 2
2
7
9
9
10
14
17
17
23
29
29
30
Ap(rilie) 12
24
24
Maiu 12
14
17
19
24
24
23
Iulii 1484

ANI, Curtea Criminală, tr. 825, op. 942, dosar 8.
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În continuare nu au mai fost trecute zilele.
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f. 98 v.
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3
Vinovații ce au murit în groapa ocnii (1835)
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3485
35
36
37
38
39
40
41
42

85

Numele și porecla fieștecăruia
Dumitru sin Lungu
Iordachi Popăscu
Ion Humă
Ion Burlacu
Neculai Dinu
Ion Căzacu
Neculai Chiriiac
Ilie Burlacu
Ioniț(ă) Pădurariu
Nechifor Bujoreanu
Costan Dobrin
Ștefan Carp
Ivan Ștepanov Buhanov
Gavril Ungureanu
Petre Ciobanu
Vasile Baciu
Alexa Pleșca
Ianoș Ungureanu
Ion Alexa
Iancu sân Manașcu
Macoveiu Vână
Ion Crâcimaariu
Ion Ababii
Vasile Puiu
Timofti Drug
Niț(ă) sin Timofti Leahu
Ion Moruz
Dinu Munteanu
Nani Sirbu
Ioniț(ă) Ababii
Ioniț(ă) Duduveică
Irimiia Grămadă
Toadir Lingurariu
Iordachi Ferariu
Toadir Bunescu
Ion Ploișteanu
Avram Oișăviciu
Ion Herghelegiu
Ștefan Penciu
Dumitru Nițu
Gheorghi Olteanu
Andrii Grămadă, el și Grumeza
Spiridon Popa
Gheorghi sin Leonti unguru
Cosstandin Mocanu
Neculai sin Niț(ă)

Așa în orig.
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Ghenar(ie) 12
25
29
Fevr(uarie) 7
8
13
14
14
16
20
26
28
28
Mart(ie) 2
4
6

f. 152 r.

Temnița din Iași în timpul ocupației ruse
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Țailic sin Avram Moisi
Nistor sin Alexandru Munteanu
Hariton Armanu
Toadir Verdiș
Luca Găinariu
Petre Iosip
Iftimi a Vătăjiții
Vasile Gherasim
Vasile Pintelei
Pintilei sin Irimiia Ungureanu
Toadir sin Pavăl Călărașu
Ioniț(ă) Ungureanu
Gheorghi Buțuluiu
Lazir Moșneguțu
Petre Surdu
Costandin sin Grigori Vieriu
Gheorghi a Tomolesii
Andrii Cizmariu
Dumitru Cubariu
Gavril Crețu
Vasile Moșneguțu
Ilie Bărăneț jid(o)v
Gheorghe Macoveiu
Voine Carvasi
Toadir Dorneanu
Gavril Munteanu
Neculai a Pașniși
Gheorghe Harabole
Grigori Cibotariu
Toadir a Tomulesii
Ion Boroda
Costandin sin Todirașcu țiganu
Ion Andrii
Ion Ungureanu
Simion a Roșului
Dumitrașcu a Surdului
Ion Ababii
Iordachi Corneanu
Stoian Sirbu
Ioniț(ă) Stan
Vasile Iacobovici
Gheorghi a Ciubotăriții
Ion Ciobanu
Iacob Moțpan
Martin Limbăiu rus
Ion Frunzi
Aron Moșnevici
Toader Moroșanu

f. 152 v.

f. 153 r.

ANI, Curtea Criminală, tr. 825, op. 942, dosar 8.
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4
Vinovații ce se află în groapa ocnii pân la 1834 ghenar și
câți de atunce s-au trimiși pe câtă vreme
No.
1
2
3
4

Numele și porecla
fieștecăruia

Anul, luna și ziua
când s-au trimis

Pe câți ani și luni s-au
trimes la groapa ocnii

Cum au urmat, chipul
slobozirii sau au murit
în groapa ocnii
f. 1 v.

1827 noiemvr(ie) 5
1829 iuli(e) 20
1829 iuli(e) 20
1830 noiemvr(ie) 13

Pe toată viiața lui
A rămâne pe toată viața
Pe șas(e) ani
Pe zăci ani

1830 noiemvr(ie) 13
1831 mart(ie) 29
1831 mart(ie) 30

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Vasile Căoia
Dumitru Doina
Neculaiu Șlicariu
Nechita Munteanu, el și
Căzacu
Petre Sirbu
Ilinca lui Grigori Făcăoară
Vasile Pătrașcu, el și
Roznovanu
Coste Zahariia
Toader Arnăutul
Simion Homăceanu
Vasile Munteanu
Iordachi Chicer
Ion Munteanu
Gheorghi Șufaru
Gheorghi Costachi
Gavril Ungureanu
Ion Ciobanu
Mariia fata

Pe cinci ani
Pe trii ani la mănăstire(a) Sfânt(ul) Spiridon din Eși
Pe patru ani
S-au scos după împlinire(a) termenului
Pe șasi ani
Pe trei ani
Pe șasi ani
Pe toată viiața lor

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Neculai Tăutul
Ivanciu Olteanu
Iordachi Alcan
Ion Burlacul
Gheorghii a Ilenii
Vesile sin Toader
Ion a lui Ilie
Gheorghi Zuzu
Costandin Petre
Bejan Sima
Iosip Giudile
Mihaiu Neacșa
Petre Iosip
Petre Surdul
Gavril Lăcătușu
Neculai Vandre
Frenți Burlacu
Vasile Miihăilă
Petrachi Cofetariu
Ion Mocanu
Carabet Armanu
Vasile Chioru
Andrii Gălan, radovoiu
Ion Ganu
Neculai Burchi
Neculai Steri

1832 iunie 25
1832 iunii 25
1832 iuli(e) 4
1832 iuli(e) 4
1832 iuli(e) 4
1832 iuli(e) 4
1832 iuli(e) 4
1832 iuli(e) 4

Pe trii ani
La Mănăstire(a) Neamțului
pe doi ani
Pe patru ani
Pe trii ani
Pe doi ani
Pe doi ani
Pe optu ani
Pe șasi ani
Pe patru
Pe trii ani

1832 avgu(s)t 7

Câte pe patru ani

1832 avgu(s)t 7
1832 avgu(s)t 7
1832 avgu(s)t 19
1832 avgu(s)t 8
1832 avgu(s)t 22

Pe patru ani și trii (luni)
Pe patru ani, trii luni
Cinci ani la Mănăstire(a) Neamțului
Pe doi ani
Pe zăci ani

1832 avgu(s)t 22

Câte pe optu ani

1832 avgu(s)t 22
1832 avgu(s)t 22
1832 avgu(s)t 29
1832 avgu(s)t 29
1832 avgu(s)t 29

Pe șas(e) ani
Pe patru ani, două luni
Pe patru ani
Pe patru
Pe patru (ani), trii (luni)

5
6
7

1831 sept(em)v(rie) 22
1831 octomv(rie) 23
1831 octomv(rie) 24
1831 octomv(rie) 27
1831 octomv(rie) 27
1831 octomv(rie) 27
1831 octomv(rie) 27
1831 no(i)emv(rie) 27
1831 no(i)emv(rie) 27
1832 maiu 12
1832 maiu 10
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Pe zăci ani
Pe cinci ani
Pe cinci ani, trei luni

f. 2 r.

Temnița din Iași în timpul ocupației ruse
45
46
47
48
49
50
5088
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Ioniț(ă) Forțul
Mantu Hamurgiu
Ivan Samacovlu
Stan Lingurariu
Neculai Ioniț(ă)
Gavril Tochilă
Ștefan Blende
Costa Chistoian
Gheorghi Pogor
Gheorghi Banciul
Dumitru Morariu
Bercu Avramovici
Vasile Morariu
Arion Burlacu
Ioniți Dăoanu
Dumitrașcu Cibotariu
Dumitrașcu Păun
Eni Grecu
Vasile Lepădatu
Larie Ștefan
Ion Parfeni
Andrunachi sin Irimiia
Simion Cozmiuc
Ecaterina Vlăhuț
Neculai fiiul ei
Enachi Caramanlău
Ilie țiganu
Neculai Bou
Simion Scutariu
Costăndachi Chepte
Ilie Unguru
Ioan a Vasilcăi
Mihaiu Doboș
Toader Ciocârlan, el și
Sandu
Ion sin Costandin Bondar
Ion Ghilimiș
Sandu lui Ion Bucă
Ion Munteanu
Ion Ranga
Vasile Spânu
Toader a Ecobencii
Gheorghi Covale
Anton Covale
Grigore Voroveiu
Ioniț(ă) Arhip, masalagiu
Ilie Jitariu
Catrina fata
Alecsa Arnăutu
Vasile Găină
Lupu Țiganu, chioru

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

1832 avgu(s)t 29
1832 avgu(s)t 29
183286
1832 sept(embrie)1487
1832 sept(embrie)14
1832 avgu(s)t 29
1832 oct(om)v(rie) 4
1832 oct(om)v(rie) 4
1832 oct(om)v(rie) 4
1832 dec(hem)v(rie) 23
1832 dec(hem)v(rie) 23
1832 dec(hem)v(rie) 23
1832 dec(hem)v(rie) 23
1832 dec(hem)v(rie) 23
1832 dec(hem)v(rie) 29
1832 dec(hem)v(rie) 29
1832 dec(hem)v(rie) 29
1832 dec(hem)v(rie) 29
1833 ghenar 19
1833 apr(ilie) 12
1833 apr(ilie) 12
1833 apr(ilie) 12
1833 apr(ilie) 29
1833 apr(ilie) 16

Trii ani, șapti (luni)
Patru ani, șapti (luni)
Pe doi ani
Pe patru ani, nouî (luni)
Pe cinci ani
Pe doi ani
Pe patru ani
Pe doi ani
Pe trii ani
Câte pe trii ani

f. 2 v.

1833 iunii 22
1833 iulii 7
1833 iuli(e) 20
1833 iuli(e) 20
1833 iuli(e) 20
1833 iuli(e) 20

Pe trii ani
Pe doi ani
Pe toată viiața lor
Pe zăci ani
Pe patru
Pe trii ani
Pe un an (și) șase (luni)
Pe doi ani
Pe doi ani
Pe doi ani
Pe patru ani
La Mănăstire(a) Văratecului pe toată viiața
La Mănăstirea Săcului
Pe toată viiața lui la ocnă
La ocnă pe toată viiața
Pe doi ani
f. 3 r.
Pe un an
Pe un an
Pe un an

1833 iuli(e) 20

Câte pe un an

1833 iuli(e) 20

Pe un an

1833 iuli(e) 20
1833 iuli(e) 20
1833 iuli(e) 20

Pe un an
Pe trii ani
Câte pe un an

1833 iuli(e) 20
1833 iuli(e) 20

Pe un an
Pe doi ani

1833 iuli(e) 20

Câte pe trii ani

1833 iuli(e) 28
1833 iuli(e) 28
1833 iuli(e) 20
1833 avg(ust) 29

La ocnă pe toată viiața lui
Pe doi ani
La Mănăstire(a) Văratecului pe șas(e) ani
Pe doi ani

1833 avg(ust) 29

Pe doi ani

Tăiat cu o linie.
Data tăiată cu o linie.
88 De două ori în orig.
86
87
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94
95
96
97
98
99
10089
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

Grigoraș Chelariu
Alecsa Pleșca
Ștefănachi Arnăutu
Costandin Flore
Toader Ungureanu
Iordachi Voipan

1833 avg(ust) 29
1833 avg(ust) 29
1833 avg(ust) 29
1833 avg(ust) 29

Pe un an
Pe trii ani
Pe doi ani
Pe un anu

1833 avg(ust) 29

Câte pe un anu

Ion Cizmariu
Fatel jid(o)v
Vasile Burlacu
Grigori Vorcu
Gheorghi Șavarău
Ion Scule
Toader Lingurariu
Coman Lingurariu
Cozma Ghica
Ioniț(ă) Pădurariu
Ion Ungurean, radavoiu
Vasile Vraghie
Iordachi Barbărasă
Gheoghi Țuțuianu
Dumitru a Lupului
Costan Găman
Toader a lui Timofti
Manolachi Timofti
Ion sin Gheorghi Bran
Dumitru Tudosi
Savin Capmari
Dumitru Acsinti
Grigori Bultuman
Ilie Gândac
Toader Gândac
Manolachi a Florii
Costandin Dascalu
Vasile a Tomilăsii
Vasile Leică
Vasile Moroșanu
Andrii Pojarnicu
Ștefan Cercel
Andrii Cizmariu
Vasile Siriian
Ion a lui Ilie Covătariu
Vasile Poiană
Iftimi a Florii
Ion Ticu
Gheorghi Răchitosu
Ion Alecsa
Grigori Cibotariu
Gheorghi Vatră

1833 avg(ust) 29
1833 avg(ust) 29
1833 avg(ust) 29
1833 avg(ust) 29
1833 avg(ust) 29
1833 sept(em)v(rie) 20

Pe un anu
f. 3 v.
Pe un anu
Pe doi ani
Pe trii ani
Pe trii ani la Mănăstire(a) Neamțului
Pe un anu

1833 sept(em)v(rie) 3190

Pe toată viiața lor

1833 sept(em)v(rie) 3191
1833 sept(em)v(rie) 3192
1833 oct(om)v(rie) 4
1833 oct(om)v(rie) 4

Pe șasi ani
Pe trii ani
Pe patru (ani), șasi (luni)
Pe trii ani

1833 oct(om)v(rie) 27

Câte pe patru

1833 oct(om)v(rie) 27
1833 oct(om)v(rie) 27

Pe trii ani
Pe patru

1833 oct(om)v(rie) 27

Câte pe patru

1833 oct(om)v(rie) 27

Câte pe un anu

1833 oct(om)v(rie) 27
1833 oct(om)v(rie) 29

Pe un anu, șasi (luni)
Pe trii

1833 oct(om)v(rie) 29

Pe doi ani

1833 noiemv(rie) 15
1833 noiemv(rie) 15
1833 noiemv(rie) 15

Pe doi ani
Pe un anu
Pe un anu, șasi (luni)

1833 noiemv(rie) 15

Pe doi ani

1833 noiemv(rie) 15
1833 noiemv(rie) 15
1833 noiemv(rie) 15
1833 noiemv(rie) 15

Pe patru
Pe optu ani
Pe șasi ani
Pe zăci ani

1833 dec(hem)v(rie) 16

– ” –, șasi (luni)

1833 de(hem)v(rie) 16

– ” –, șasi (luni)

1833 dec(hem)v(rie) 31

Câte pe un anu

1834 ghenar 31

Câte pe doi ani

1834 ghenar 31

Pe patru ani

Număr fără nume.
Așa în orig.
91 Așa în orig.
92 Așa în orig.
89
90
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144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

Gheorghi Boroda
Nechita Leuștean
Vasile Șoroagă / nu s-au
trimes
Mateiu Jolte
Ion Burlacu
Costandin Mocanu
Ion Dinu
Neculai Dinu
Dinu Munteanu
Gheorghi
Panțiru
sau
Herestăoaru
Neculai Ciobanu
Opre Ciore
Ion Sprinceană
Ion Ciobanu
Neculai Bălcan
Ilie Burlacu
Frenți Unguru
Ioniț(ă) Pădurariu
Coman Găină
Neculai Popa
Neculai Chiriiac
Nani Sirbu
Ștefan Carp
Iftimi Holotă
Ivan Ștefanov Buhanov
Iordachi Poenariu
Petre Ionel
Toma Corărariu
Costandin Șchiopu
Dumitru Ciuibariu
Toader sin preot Acsinti
Iordachi Popăscu
Dumitru Masalagiu

1834 ghenar 31

Pe doi ani

1834 ghenar 31

Pe un an

1834 ghenar 31

Câte pe doi ani

1834 ghenar 31

Pe un an

1834 fevr(uarie) 7

Câte pe patru ani

1834 fevr(uarie) 7
1834 fevr(uarie) 7
1834 mart(ie) 4
1834 mart(ie) 4
1834 mart(ie) 4
1834 apr(ilie) 9
1834 apr(ilie) 9
1834 apr(ilie) 7
1834 mart(ie) 29
1834 mart(ie) 31
1834 mart(ie) 31
1834 apr(ilie) 7
1834 apr(ilie) 7
1834 mart(ie) 29
1834 apr(ilie) 7

Pe un an
Pe doi ani
Pe un an
Pe doi ani
Pe un an
Pe trii ani
Pe cinci ani
Pe doi ani
Pe un an
Pe un an
Asămine
Pe cinci ani
Pe un an
Pe un an
Pe doi ani

1834 mart(ie) 31

Câte pe doi ani

1834 apr(ilie) 7
1834 mart(ie) 29
1834 apr(ilie) 26

Pe un an
Pe șasi
Pe un an

f. 4 v.

ANI, Curtea Criminală, tr. 825, op. 942, dosar 6

5
Tacrir după arătare din gură a vinovaților ci să află în osânda gropii ocnelor
Numile lor
Ion Munteanu
ce-i zic
Capstrâmbu
Ion Avădanii

Faptele ce au săvârșit
Om tânăr ca de 25 de ani. Arată că esti din Târg(ul) Cucului de la Eși. El adus este la pedeapsa ocnii
pentru pricini de prădăciune ce au săvârșit întovărășit fiind cu un Iamandi tâlharul vestit din
Moldova, care împreună au prădat niște crâșme din ținut(ul) Eșii și pe un negustor din Huși, iar
moarte după arătarea lui n-au făcut. Este adus la groapa ocnilor la (1)827 maiu 25.
Om în vârstă ca de 20 ani. Arată că este din târg(ul) Botoșani, venit acolo din Ungarie, de copil. Au
slujit pe un Tudorache Albineț. El este adus la pedeapsa ocnii pentru că au omorât pe un boier
Stroici, la ținutul Dorohoiului, întovărășit fiind cu alți 8 făcători de rele, pe care prinzându-i i-au și
spânzurat stăpânire(a) de atunce și numai pe dânsul l-au rânduit în această pedeapsă. Au făcut și
doî prădăciuni în drumul Botoșanii, dezbrăcând niște jidovi. Este adus la groapa ocnii la (1)824
april(ie) 10.
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Iordachi
Chicer

Andreiu
Corne

Ioniți
Bârlădeanu,
ficior Periencii

Gheorghe
Munteanul

Gheorghi
Șufaru

Dumitrachi
Zota

Vasili
Roznovanul

Iordachi sân
Dănilă Lungu
sau Codrean
Vasâli Croitor
ce-i zic și
Plăcintă i
Cavoiu
Antohi Cabău

Simion Cerne
sau Ciurde

Om în vârstă de 28 ani. Arată că este din târg(ul) Romanului, din Moldova. El este la pedeapsa ocnii
adus pentru pricini de prădăciune. Au pricinuit, întovărășit fiind cu Ioniță Bacăoanu, tâlhar vestit în
Moldova. Împreună au prădat pe niște jidovi de la Botoșani, pe un prisăcar a Episcopiei de Roman,
și pe un Gheorghi Cantaragiu din târg(ul) Romanului. De la toți aceștie au luat 1.500 lei. Iar moarte
după arătare(a) sa n-au făcut. El este adus la groapa ocnelor la (1)826 martie 8. Ari fimei și un copil
în târg(ul) Romanului.
Om în vârstă de 46 ani. Arată că esti de la Basarabie, din ținut(ul) Sorocii, din satul Japca. Are fimei
și copil în oraș(ul) Eșii. El este adus la pedeapsa ocnii pentru pricină de prădăciuni ce au săvârșit
întovărășit fiind cu allți 3 tâlhari au prădat pe niște jidovi din Sulițoaie, ot Botoșani și pe un arman
de la Fălciiu. Au luat de la toți aceștie ca la 300 galbeni, iar moarte n-au făcut după arătarea sa. El
este prins în târg(ul) Eșii și este adus la groapa ocnilor la (1)828 ghenar 2.
Om în vârstă ca de 35 ani. Arată că el este din târg(ul) Bârladului. Are mamă și un frate. El este adus
la pedeapsa ocnii pentru pricină de prădăciuni. Întovărășit fiind cu alți 3 tâlhari au furat niște cai și
alte vite albe din Moldova, de la Focșani, și le-au dus în Ibraila de le-au vândut. Iar alti prădăciune
sau moarte n-au făcut, după arătarea sa. Esti prins în târg(ul) Tecuci. Este adus la groapa ocnilor la
(1)827 septemv(rie) 2.
Om în vârstă ca de 32 ani. Arată că este din Valahie, din satul Bălăioaie, județul Giurgiu. Are acolo
doi frați. Au venit în Moldova cu turcii. El este adus la pedeapsa ocnii pentru pricină de prădăciune
întovărășit fiind cu alți 3 tâlhari au prădat pe niște jidovi din Sulițoai și pe un arman din Fălciiu. Au
luat de la toți aceștie ca la 300 galbeni, iar moarte n-au făcut după arătarea sa. Este adus la groapa
ocnilor la (1)828 ghenar 2.
Om în vârstă ca de 34 ani. Arată că esti din satul Tătăruși, ținut(ul) Sucevii. Ari fimei și 3 copii. El
esti adus la pedeapsa ocnii pentru pricină de prădăciuni. Întovărășit fiind cu alți 3 tâlhari au prădat
pe un arman lângă Eși. I-au luat ca 180 galbeni, iar moarte sau alte prădăciuni n-au făcut, după
arătarea sa. Este adus la groapa ocnilor la (1)828 ghenar 2.
Om ca de 24 ani. Arată că esti din ținut(ul) Tutovei, de la satul Docani. Ari mamă și un frate. El este
adus la pedeapsa ocnii pentru pricină că au tăgăduit omorâre(a) unui Vasile Neamțul din Gălați, pe
care l-au ucis dascal(ul) Gherman, tot de acolo, la beție, față fiind și acesta. Iar altă omorâre n-au
făcut, nici vreo prădăciune. El este adus la groapa ocnii la anul (1)826 mart(ie) 8.
Om ca de 40 ani. Arată că este din târg(ul) Hârlăului, burlac. El este adus la pedeapsa ocnii pentru
pricină de prădăciuni. Întovărășit fiind cu Iamandi Grecul și alți 7 tovarăși au prădat pe un
boieranaș Andrieș, vătav logof(ătului) Balș, din Rădeni. Au mai prădat pe un turc și niște jidovi, iar
moarte n-au făcut. El este adus la groapa ocnii la (1)825 april(ie) 19.
Om ca la 30 de ani. Arată că este din ținut(ul) Covurluiului, din satul Cudalbi. Ari fimei și doi copii.
El este adus la pedeapsa ocnii pentru pricină că după arătare sa au ucis pe o slugă a sa, Cojocar, la
beție, în crâșmă, dându-i numai o palmă și din întâmplare au murit îndată atunce, iar altă omorâre
s-au prădăciuni n-au făcut. El este adus la groapa ocnii la (1)827 iulie 25.
Om ca de 35 ani. Arată că esti din ținut(ul) Fălciiului, din satul Tămășeni, burlac. Ari 3 frați. El este
la pedeapsa ocnii pentru pricină de prădăciuni, ca au furat 4 telegari de la un boier, Gheorghe
Stoeșăscu, din Fălciiu, iar moarte sau altă prădăciuni n-au făcut, după arătare(a) sa. El este adus la
groapa ocnilor la (1)828 ghenar 2.
Om ca de 20 ani. Arată că esti din ținut(ul) Covurluiului, din satul Crâstești. Ari mamă numai. El
este adus aice pentru pricină că au fost și el împreună cu Iordachi Lungu vinovat la ucidere(a)
Cojocarului ci l-au omorât la beție, în crâșmă la satul Cudalbi, de la ținut(ul) Covurluiului, împreună
fiind tustrei, adică el, Iordachi Lungu și mortul, iar altă prădăciune sau moarte n-au făcut. Este adus
la groapa ocnilor la (1)827 iuli(e) 25.
Om ca la 25 ani. Arată că este din Vrance, de la ținut(ul) Putnii. Ari mamă. El este adus la groapa
ocnii pentru pricină de prădăciuni, că întovărășit fiind cu alți șapte tâlhari au prădat pe beiliccii ce
strânge(au) oi. Le-au luat ca vro cinci mii lei. Tot acesta au prădat și pe un ficior de la vama
nemțască a Transilvaniei, întovărășit fiind cu alți 3 tâlhari, iar moarte, după arătare(a) sa n-au făcut.
Este adus la groapa ocnilor la (1)827 maiu 25.

ANI, Curtea Criminală, tr. 554, op. 599, dosar 170, f. 5-6.
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6

Banii cheltuiți pe hrana arestaților din temnița de la Iași în lunile ianuarie-martie 1831

Luna și ziua

Arestații
pe toată
ziua

Ghenari

No.

1

32

2

3

4

5

6

7

32

29

29

29

30

30

Cheltuiala pe toată
ziua

1831

Lei
S-au cheltuit:
Pe 32 pâini câte 8 par(ale) una
Pe 8 ocă carne câti 24 par(ale) oca
Pe borș, ceapă, sare și petrinjăl
S-au cheltuit:
Pe 32 pâini
Pe 8 ocă carne
Pe borș, ceapă, sare și petrinjăl
S-au cheltuit:
Pe 29 pâini
Pe 7 ocă, 100 dramuri carne
Pe borș, sare, ceapă și petrinjăl
S-au cheltuit:
Pe 29 pâini
Pe 7 ocă, 100 dramuri carne
Pe borș, sare, ceapă și petrinjăl
S-au cheltuit:
Pe 29 pâini
Pe 7 ocă, 100 dramuri carne
Pe borș, sare, ceapă și petrinjăl

S-au cheltuit:
Pe 30 pâini
Pe 7 ocă carne
Pe borș, sare, ceapă și petrinjăl
S-au cheltuit:
Pe 30 pâini
Pe 4 ocă pește, câti 52 par(ale) oca
Pe usturoi

Bani
6
4
2
13

48
96
16
40

6
4
2
13

48
96
16
48

5
4
1
12

96
42
112
10

5
4
1
12

96
42
112
10

5
4
1
12

96
42
112
10

6
4
2
12
6
5
12

8

9

30

35

S-au cheltuit:
Pe 30 pâini
Pe 7 ocă carne
Pe borș, sare, ceapă și petrinjăl
S-au cheltuit:
Pe 35 pâini
Pe 5 ocă, 150 dramuri pești
Pe usturoi

6
4
2
12

147

Lei

Bani

13

40

13

40

12

10

12

10

12

10

62

110

12

60

12

f. 25 r.
60

12

60

14

70

60
60

102
78
60

60
60

7
7
14

Suma peste tot
f. 24 v.

70
70

Silviu Văcaru
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

35

35

35

35

34

34

34

34

34

34

34

S-au cheltuit:
Pe 35 pâini
Pe 8 ocă, 300 dramuri carne
Pe borș, sare, ceapă și petrinjăl

S-au cheltuit:
Pe 35 pâini
Pe 8 ocă, 300 dramuri carne
Pe borș, sare, ceapă și petrinjăl
S-au cheltuit:
Pe 35 pâini
Pe 8 ocă, 300 dramuri carne
Pe borș, sare, ceapă și petrinjăl
S-au cheltuit:
Pe 35 pâini
Pe 8 ocă, 300 dramuri carne
Pe borș, sare, ceapă și petrinjăl
S-au cheltuit:
Pe 34 pâini
Pe 4 ocă, 300 dramuri pește
Pe usturoi
S-au cheltuit:
Pe 34 pâini
Pe 8 ocă carne
Pe borș, sare, ceapă și petrinjăl
S-au cheltuit:
Pe 34 pâini
Pe 8 ocă fasoli, câti 24 par(ale) oca
Pe borș, sare, ceapă și petrinjăl

S-au cheltuit:
Pe 34 pâini
Pe 8 ocă carne
Pe borș, sare, ceapă și petrinjăl
S-au cheltuit:
Pe borș, sare, ceapă și petrinjăl, fiindcă
pâine și carne au avut de milostenii
S-au cheltuit:
Pe 34 pâini
Pe 8 ocă carne
Pe borș, sare, ceapă și petrinjăl
S-au cheltuit:
Pe 34 pâini
Pe 8 ocă carne
Pe borș, sare, ceapă și petrinjăl

148

7
5
2
14

7
5
2
14
7
5
2
14

129
14

70
70

14

f. 25 v.
70

14

70

14

20

14

20

14

20

215
14

100
20

2

f. 26 r.
36

14

20

14

20

30
40
70

30
40
70

30
40
70

6
6
1
14

96
21
23
20

6
5
2
14

96
12
32
20

6
5
2
14

96
12
32
20

96
12
32
20

2

33

6
5
2
14

96
12
32
20

6
5
2
14

70

30
40
70

7
5
2
14

6
5
2
14

14

96
12
32
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

34

34

34

34

34

34

33

33

34

33

33

S-au cheltuit:
Pe 34 pâini
Pe 8 ocă fasoli câte 24 par(ale) oca
Pe borș, sare, ceapă și petrinjăl
S-au cheltuit:
Pe 34 pâini
Pe 8 ocă carne
Pe borș, sare, ceapă și petrinjăl

S-au cheltuit:
Pe 34 pâini
Pe 4 ocă, 350 dramuri pești câte 52 par(ale)
Pe borș, sare, ceapă și petrinjăl
S-au cheltuit:
Pe 34 pâini
Pe 8 ocă carne
Pe borș, sare, ceapă și petrinjăl
S-au cheltuit:
Pe 34 pâini
Pe 8 ocă carne
Pe borș, sare, ceapă și pintrijăl
S-au cheltuit:
Pe 34 pâini
Pe 8 ocă carne
Pe borș, sare, ceapă și pintrijăl
S-au cheltuit:
Pe 33 pâini
Pe 8 ocă, 100 dramuri carne
Pe borș, sare, ceapă și pintrijăl

S-au cheltuit:
Pe 33 pâini
Pe 8 ocă, 100 dramuri carne
Pe borș, sare, ceapă și pintrijăl
S-au cheltuit:
Pe 34 pâini
Pe 4 ocă, 350 dramuri pești câte 52 par(ale)
Pe borș, sare, ceapă și petrinjăl
S-au cheltuit:
Pe 33 pâini
Pe 8 ocă, 100 dramuri carne
Pe borș, sare, ceapă și pintrijăl
S-au cheltuit:
Pe 33 pâini
Pe 8 ocă, 100 dramuri carne
Pe borș, sare, ceapă și pintrijăl

149

6
5
2
14

96
12
32
20

6
5
2
14

96
12
32
20

6
6
1
14

20

14

20

288
14

116
20

14

f. 26 v.
20

14

20

14

20

13

90

359
13

46
90

14

f. 27 r.
20

13

90

13

90

414

96

96
44
20

6
5
2
14

96
12
32
20

6
5
2
14

96
12
32
20

6
5
2
14

96
12
32
20

6
4
2
13

72
114
24
90

6
4
2
13

14

72
114
24
90

6
6
1
14

96
44

6
4
2
13

72
114
24
90

6
4
2
13

72
114
24
90
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Februarie
1

33

2

33

3

4

5

6

7

8

9

10

34

36

41

41

41

40

40

39

Pe 10 ocă lumânări câti șasăzăci și patru
par(ale) oca.
Adică patru sute treizăci lei, nouîzăci și
șasă bani.
S-au cheltuit:
Pe 33 pâini
Pe 8 ocă, 100 dramuri carne
Pe borș, sare, ceapă și pintrijăl
S-au cheltuit:
Pe 33 pâini
Pe 8 ocă, 100 dramuri carne
Pe borș, sare, ceapă și pintrijăl
S-au cheltuit:
Pe 34 pâini
Pe 8 ocă carne
Pe borș, sare, ceapă și pintrijăl
S-au cheltuit:
Pe 36 pâini
Pe 4 ocă pești câti 52 par(ale)
Pe borș, sari, ceapă și petrinjăl
S-au cheltuit:
Pe 41 pâini
Pe 10 ocă, 10 dramuri carne
Pe borș, sare, ceapă și petrinjăl
S-au cheltuit:
Pe 41 pâini
Pe 10 ocă, 10 dramuri carne
Pe borș, sare, ceapă și petrinjăl

S-au cheltuit:
Pe 41 pâini
Pe 10 ocă, 10 dramuri carne
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ANI, Curtea Criminală, tr. 825, op. 942, dosar 3.

The Jail of Iaşi during the Russian Occupation (1828-1834)
(Abstract)
Keywords: Iaşi, jail, penitentiary system, modernisation, justice.
This study is part of a more comprehensive research focusing on the detention system in
Moldavia during the first half of the 19th century, a period when great changes were brought to this
field, mostly concerning the detention conditions, in terms of space, clothing, as well as
questioning methods, (often involving the torture of inmates).
The few examples on the life in the jail of Iași only point out that it was a “transit” jail, thus
featuring various stances of an inmate: waiting for liberation, waiting to be sent to the mines or to
be hanged.
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Date preliminare privitoare
la începutul funcționării
Spitalului Militar din Iași*
Cătălina Chelcu*

După semnarea tratatului de la Adrianopol la 14 septembrie 1829, în care se menționa,
între altele, înființarea unei gărzi teritoriale, numită și straja pământească sau miliția
națională1, s-a pus și problema organizării unui serviciu medical pentru oșteni.
Documentele de la începutul deceniului patru al secolului al XIX-lea constituie surse
istorice pentru reliefarea aspectelor legate de înfiinţarea şi organizarea serviciului medical,
puțin cercetat, deoarece ele cuprind informații despre primele acțiuni de organizare a unor
spații locative pentru îngrijirea bolnavilor proveniți dintre oștenii „străjii pământești” ori
pentru procurarea materialelor necesare funcționării spitalului „străjii pământești” de la
Iași. Ne referim, aici, la fondurile de documente Miliția Pământească 2 și Secretariatul de
Stat3, făcând precizarea că informația cuprinsă în aceste fonduri arhivistice, precum și
altele, constituie, în mod cert, baza informațională pentru o monografie științifică – de ce
nu, necesară – a spitalului militar din Iași. Bibliografia istorică a acestei teme o datorăm
îndeosebi lui Paul Pruteanu, medic și profesor al Facultății de Medicină din Iași, dar și
cercetător în istoria medicinei românești, precum înființarea și funcționarea primelor
spitale din Moldova, ori biografia doctorului Iacob Cihac, de numele căruia se leagă, așa
cum vom vedea, istoria spitalului militar din Iași. Menționăm și o lucrare apărută în anul
1906, aparținând medicului și profesorului Constantin Thiron, reeditată în 2012, despre
istoria spitalului până în anul apariției sale (1906), dar care nu își atinge scopul științific
* Comunicare susţinută în cadrul Conferinţei Anuale a Muzeului Municipal „Regina Maria” (I), cu
tema: Din istoria oraşului Iaşi: oameni, locuri, instituţii, 28-29 august 2020.
** Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, Filiala Iași.
1 Aflată sub ascultarea Hătmăniei, cu scopul înscris în Regulamentul Organic al Moldovei: „pentru paza
marginii țării și pentru slujba din lăuntru”, adică: păzirea hotarelor, „întru cele ce privesc la negoț și
carantine”, a „bunei orânduieli și a liniștii statornice și asupra căruia ocârmuirea să poată răzăma a sa
credință” şi s-au constituit două batalioane, unul la Iași și altul la Roman, transferat apoi la Galați
(Regulamentul Organic al Moldovei, ediție integral realizată de Dumitru Vitcu și Gabriel Bădărău, cu sprijinul
lui Corneliu Istrati, Iași, Editura Junimea, 2004, p. 284).
2 ASI, Miliţia Pământească, 40/1830.
3 Idem, Secretariatul de Stat, 122/1832-1834.
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preconizat, rămânând de apreciat efortul de adunare a diverse date, cu caracter general,
despre etape ale înființării și funcționării acestei instituții spitalicești. Ca urmare, în contribuția
noastră vom aduce informații preliminare la acest subiect, propunând doar puncte de
sprijin pentru o cercetare viitoare mai aprofundată.
Organizarea serviciului medical dedicat oștenilor din miliția pământească a fost
prevăzută în Regulamentul organic. În Tabelul al 2-lea („Statutul tuturor gradurilor regementului, leafa și hrana lor”) din capitolul VII, intitulat Reglement pentru jandarmerie, aflăm
despre orânduirea a doi doctori („doftori”) și doi chirurgi („hirurgi de agiutori, câte unul
de batalion”). Doctorii erau plătiți, pe an, cu câte 4.400 lei (pentru comparație: un șef de
batalion – maior, primea 5.000 de lei, plus 264 lei pentru hrana a doi cai), iar chirurgii, în
grad medical mai mic decât doctorii, cu câte 800 de lei, la care se adăugau costul hranei,
adică 180 lei4.
Din sursele documentare reiese faptul că primii doctori care urmau a se îngriji de
oștenii bolnavi au fost Petru Lieb și Iacob Cihac. Actul de numire a celor doi în această
activitate datează din 27 octombrie 18305 ca doctori „spre păzire bunei orânduieli”. Însă,
tot din documente aflăm că, încă din august același an, aceștia fuseseră desemnați pentru
noua slujbă. Mai mult, cei doi medici, Iacob Cihak, ca superior lui Petru Lieb, după cum
apare în documente cu supranumele de „starșâi” sau „glavnâi doctor”, adică „medic șef”,
începuseră să-și facă meseria în noile posturi încă din septembrie 1830 6, când trimiteau
pentru tratament oșteni din „straja pământească” la spitalul Sf. Spiridon, cel mai vechi din
Moldova, ale cărui începuturi se plasează între anii 1750 și 1760 7. Iată ce se arată în
documentul din 27 octombrie 1830 cu privire la situația internărilor oștenilor proveniți din
miliția pământească în spitalul Sfântu Spiridon:
Epitropia monastirii Sfântu Spiridon
No. 64/1830 oct(om)br(ie) 27, Ieșii
Cătră comitetul formarisirii Străjii pământești în Cnejie Moldavviei
Priimindu-să otnoșănie acelui Comitet din 22 a curgătoarei luni oct(om)vr(ie) cu no. 505, prin
cari să face cerire că această Epitropie să însămnezi 20 crivaturi, dintre crivaturile aflătoari în
obștescul spital ci esti așăzat în cuprinsul ogrăzii monastirii Sv(ântu) Spiridon, pentru
priimire bolnăviților oșteni în cinurile de gios acei Străji, cari crivaturi să fie supt privighere
doctorilor aflători pe lângă ace Straji și aceluia ce va fi însărcinat împreună cu doctorii
d(umnealor) Lib și Cehac spre păzire bunii orânduieli.
Drept aceea, spre răspuns să însămneazi că această Epitropie, după înscris(a) afierosiri la
ctitori(i) lor ce l-au înzăstrat și după patrarhiceștile și acelor după vremi domnești întărituri,
fiind cu totul oprită, adică fiind însărcinată a priimi și a sprijini numai pe bolnavii de obștie,
acei ci vor fi săraci, lipsiți și carii nu pot ave nici un fel de sprijineală, precum aceasta s-au
urmat din în vechime, carii acum de la formarisire oștenilor acei Străji pământești în această
Cnejie și priimire bolnăviților din acei oșteni în acest obștesc spital să văd bolnavii săraci, că să
Regulamentul Organic, p. 296.
ANI, Miliția pământească, dosar 40/1830, f. 14 r.-15 r.
6 Dr. Paul Pruteanu, Contribuții la istoricul înființării spitalelor militare din Iași și Galaţi. Sprijinul rusesc
pentru înființarea și înzestrarea lor, în „Analele româno-sovietice. Seria Medicină generală”, 1960, 1 (48), p. 4.
7 Ibidem, p. 5.
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isterisăsc de puțina lor sprijineală ci o au în acest spital, cari crivaturi ce, după îndemănările casăi
acestui obștesc spital avem așăzati, să află pline de bolnavi din acei săraci și străini, și pe cari
somă a crevaturilor sînt întinsă și cheltuielile a Străjilor, adică a așternuturilor și plata pentru
doctoriile trebuincioasă.
Iar fiindcă vremelnicești s-au priimit în acest obștesc spital pe bolnăviții oșteni din acei Strajă
pără la no. de 20 oameni cari să caută cu toati celi trebuincioasă după rânduielili păzite, adică
cu rânduire rățătilor trebuincioasă pentru fieștecari patimi de cătră doctorii acestui spital
pentru ținire lor, cari aceste, precum s-au zis, vor urma a fi vremelnic, până când acel comitet
își va închipui osăbit spital pentru încăperi și căutare bolnavilor oșteni din ace Straji. Căci
această Epitropie, după cum s-au zis, nu esti slobodă, nici nu poate a împlini o asămini cerire
acelui Comitet, fiind cu totul împotriva celor din învechime așăzări și prin cari urmari, după
vremi, să poati dărâma de istov acest obștesc spital.
Mai ales că și însuși d(umnealui) viț(e)prezâdent gheneral maior și cavaler Mircovici, prin
predlojănie sa cu no. 7527, spre dizlegari asupra raportului Epitropiei cu no. 59, spune că
înjghebare a 20 crevaturi pentru oștenii acei Straji să urmezi din celi prisosite crivaturi, adică
piste soma bolnavilor săraci, iar nu într-alt fel, din care îndestul să înțălegi că și Excelența Sa
nu sâlești pe Epitropie a să întrebuința piste putinți (…).
Și mai vrednic de luat în ... de samă esti că și în vremili trecuti de mai înainte, urmând feliuri
de oștiri în pământ, acest spital obștesc n-au fost însărcinat cu ținere bolnăviților oșteni, ci,
precum s-au zis, numai pentru bolnavii săraci și acei ci n-au nici un fel de sprijineală. Iar dacă
poronca Ex(ce)l(enții) Sali va fi ca numaidecât …8 crevaturilor acestui obștesc spital ce sînt
pentru săraci, să să întrebuințăzi și pentru oștenii bolnăviți din ace Straji, noi nu ne împotrivim, rămâind ca Excelența Sa să binivoiască a arăta chipul cu cari Epitropie să poată păși
cătră o asămine împlinire atingătoare ... și voințile afierosâturile acestui spital, care acesti …
și voinți, după cum mai sus arătăm, sînt întărite de toati stăpânirile de mai înnainte, cum și de
de patruzăci arhierei. Rămâne, dar, ca Ex(celența) Sa D(umnealui) deplin împuternicit să
hotărască: sau întăriturile aceste nestrămutati și necălcătoare, sau schimbare după voința
Excelenței Sale.
Varlaam sardariu
logofăt.
vistiernic9.

Despre activitatea doctorului Iacob Cihac în Moldova avem cunoştinţă îndeosebi
datorită scrierilor lui Paul Pruteanu, care a reunit informațiile despre acest subiect în
monografia apărută în anul 196610. Redăm doar câteva date din biografia lui Iacob Cihac care
se impun în cuprinsul acestui studiu. Așadar, el a fost personajul central al evenimentelor din
jurul înființării și funcționării spitalului militar din Iași, reorganizând, de fapt, sistemul
sanitar civil și militar din Moldova. S-a născut în Germania, la Aschaffenburg, într-o veche
familie din Boemia, în anul 1880 și a murit 1887 în același oraș. În Moldova s-a stabilit în anul
1825. A condus serviciul medical al miliției din Moldova din 1830 până în 185211, cunoscut și
pentru – sau mai ales pentru – preocupările de istorie naturală, fiind fondatorul Societății de
medici și naturaliști din Iași, înființată în 1833, iar în 1837 autor al tratatului de istorie
Ilizibil din cauza urmei lăsate de ștampila documentului.
ANI, Miliția pământească, 40/1830, f. 14 r.-15 r.
10 Paul Pruteanu, Iacob Cihac, București, Editura Științifică, 1966.
11 Ibidem, p. 139.
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medico-naturală, intitulat Istoria Naturală. Iacob Cihac a fost medic în armata rusă, în cadrul
căreia participase la războiul din 1828-1829, la sfârșitul căruia primise decorația Ordinul
Sfântul Stanislau și Medalia Militară12. În Moldova s-a stabilit în anul 1825. A scris un Manual
pentru învățătura soldaților din compania sanitară a oastei moldo-române, cu XII tabele și 58 figuri,
care este cel dintâi tratat de medicină militară din literatura română13.
În afară de spitalul Sf. Spiridon, funcționau, în Iași, spitale rusești, de campanie,
aparținând trupelor de ocupație. Înființarea unui spital în care să fie internați și tratați
oștenii din miliția națională fusese în atenția generalului Kiseleff, președintele celor două
Divane ale Moldovei și Țării Românești, pentru data de 1 ianuarie 1831 și reluată la 1 iulie
același an, pentru că nu fuseseră stabilite detaliile în legătură cu amplasarea teritorială a
spitalului, capacitatea secțiilor medicale, precum și, inevitabil, sursele financiare ale înzestrării acestuia14.
La 16 decembrie 1830, Pavel Kiseleff semnase un proiect de Regulament de funcționare
a spitalului străjii, ce cuprindea 33 de paragrafe, redactat în limba rusă, „după” – „foarte
probabil” – „modelul acelora care stăteau la baza funcționării lazaretelor militare
rusești”15. Comitetul de formare a străjii pământești, condus de generalul Mircovici, a
stabilit, în cele din urmă, pentru Moldova, 40 de paturi, împărțite în două secții (otdelenii),
anume la Iași (25 de paturi16) și la Roman, ulterior la Galați17. În ceea ce privește înzestrarea
spitalului, același Comitet propusese ca aceasta să se facă prin cumpărarea materialelor
necesare din depozitele spitalelor rusești, care urmau să se desființeze. Din 24 mai 1831
datează prima dispoziție dată doctorului Iacob Cihac pentru ca achiziția de materiale să se
facă în acest fel. Astfel, la 29 ianuarie 1832, doctorul întocmea o listă de „lucruri spitalicești”
ce urmau a fi cumpărate de la unul din spitalele rusești care se va desființa în noiembrie
183218. Din iulie 1831 până în decembrie 1831 au fost cumpărate și scoase din depozitul
administrației spitalului rusesc obiecte foarte diverse: paturi, lenjerii de pat, mindire,
prostiri, fețe de pernă, plăpumi, pentru bolnavi s-au luat scufii, cămăși, colțuni, ciubote din
pâslă, obiecte de bucătărie (ceainice), cești, cofe, tacâmuri – linguri, cuțite, tingiri, ceaune
etc., dar și obiecte gospodărești. Dintre cele din urmă menționăm: „cești ci se întrebuințează
la lăsarea sângelui; cești pentru darea doftoriilor, cumpene mici cu loturile lor, castruluri
pentru facere oblojălilor, talgere pentru doftorii” etc.19. Odată cumpărate lucrurile pentru
noul spital, cele împrumutate de la spitalul rusesc, când spitalul se afla în primele luni de
funcționare, adică în a treia parte a anului 1831, au fost restituite (cererea „nacealnicului”
miliției către comandantul polcului din 19 septembrie 1833). În afară de aceste dotări,
doctorul Cihac a început demersurile, pe lângă inspectorul Miliției, Macarov, pentru procurarea de instrumentar medical și medicamente, iar încă din iulie 1831 întocmea o altă listă
cu un astfel de necesar, pentru a i se pune la dispoziție sumele de bani necesare (5.430 de lei,
Idem, Contribuții la istoricul înființării spitalelor militare din Iași și Galaţi, p. 5.
Dana Baran, Facultatea de medicină a Universității din Iași (1879-1948), ediția a II-a, revizuită și adăugită,
Iași, Editura „Gr. T. Popa”, U.M.F. Iași, 2012, p. 18.
14 Paul Pruteanu, Contribuții la istoricul înființării spitalelor militare din Iași și Galaţi, p. 5.
15 Ibidem, p. 8.
16 Idem, Iacob Cihac, p. 130.
17 Idem, Contribuții la istoricul înființării spitalelor militare din Iași și Galaţi, p. 9.
18 Ibidem, p. 10, n. 19.
19 Ibidem, p. 10, n. 17.
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raport redactat în limba germană)20. Cât privește sursa financiară a susținerii spitalului, s-a
arătat că aceasta o constituia o anumită cotă din toate salariile miliției, și anume câte 1 și ¾
parale la leu (1 leu avea 120 de parale), situație care se va menține până în 1860, când
cheltuielile de întreținere a spitalului au fost trecute în buget21.
Cercetările anterioare dovedesc faptul că prima amplasare a spitalului străjii pământești a fost o casă, anume „hanul lui Petrache Sturza”, care era, în 1831, în proprietatea
negustorului Coste Polieni, și se afla pe ulița Sf. Vineri, cuprinzând 8 camere cu bucătărie
în curte, pentru care medicul Cihac se înțelesese cu proprietarul (potrivit documentului
din 11 iulie 183122) să plătească 2.000 de piaștri pe an23. Incendiul din 1832 a avut drept
urmare mutarea spitalului, cu bolnavii și cu tot ce avea, în „casele vechii curți domnești, în
așa-numita „Curte arsă” (numită așa din cauza stricăciunilor provocate de focul din 1827).
Numai că, la 20 septembrie 1832, se alcătuia un „smet” (deviz) „pentru înființare spitalului
miliției pământești în ograda Curții domnești, încăpătoriu de cincizănci oameni bolnavi,
cu ce cheltuială să poate aduce în bună stare, precum și în gios să arată”24. Sunt înșiruite:
ferestre, sobe, uși, var „bun” (de văruit în interior; bucătărie) și var „prost” (folosit la
zidit), cărămizi etc., toate acestea însumând 2.875 lei. În iunie 1835 aflăm un alt deviz
cuprinzând „materialul cu lucruri ce mai este trebuincios pentru gătirea spitalului și a
cazărmii din Curte arsă”25. Este vorba despre mutarea spitalului miliției pământești (după
ce mai fusese mutat o dată în vechiul loc de pe Ulița Sfânta Vineri) în cazarma de la Curtea
arsă, unde a rămas până în anul 1845. În acel an au fost cumpărate, cu acest scop, casele
spătăresei Ecaterina Chinezu26. Aceasta era soția lui Mihalachi Chinezu, care a ajuns la
rangul de spătar în anul 184027.
Doctorul Constantin Thiron menționează în lucrarea sa că primul (!) imobil al spitalul
străjii pământești a fost „într-o clădire mare, particulară, veche și improprie unei asemenea
instituțiuni (zisă a Cavasului, devenită a statului, în strada numită Bucșinescu, nr. 21,
disp. IV, în suburbia Beilic, unde este și astăzi <adică în 1906, când și-a scris lucrarea>28”.
Din alte surse, însă, în această clădire spitalul a funcționat, probabil, până la mutarea spitalului în sediul din Copou, fapt care s-a întâmplat între anii 1880 și 1884. De fapt, nu este
vorba despre Casa Cavasului (cavas înseamnă jandarm, agent de poliție29), ci despre Casa
și Ulița Cavacului (cavac sau cavaf, negustor de încălțăminte30), poziţionată în zona în care se
află astăzi sediul Poliției Municipiului Iași. Ca de multe ori, destinele oamenilor, locurilor și
ANI, Miliția pământească, 40/1830.
Paul Pruteanu, Contribuții la istoricul înființării spitalelor militare din Iași și Galaţi, p. 11.
22 ANI, Miliția pământească, 40/1830.
23 Paul Pruteanu, Contribuții la istoricul înființării spitalelor militare din Iași și Galaţi, p. 11-12 și n. 26.
24 ANI, Secretariatul de Stat, nr. 122, f. 9 r.-v.
25 Ibidem, f. 193-195.
26 Paul Pruteanu, Contribuții la istoricul înființării spitalelor militare din Iași și Galași, p. 12; ANI, Secretariatul de Stat, nr. 122, f. 63 r.-v.
27 Gheorghe Sibechi, Coordonate biografice: Dimitrie Beldiman, Alecxandru Hrisoverghi, Ecaterina Chinezu, în
„Anuar de lingvistică și teorie literară”, XXIX, 1983-1984, p. 209.
28 Medic lt. colonel dr. C. Thiron, Istoricul spitalului militar din Iași al Corpului 4 Armată, de la 1832 la 1906,
ediție îngrijită de prof. Gh. Baciu, Iași, 2012, p. 9.
29 https://dexonline.ro/definitie/cavas
30 https://dexonline.ro/definitie/cavac
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caselor lor ajung să se contopească, reîntregind istoria unei anumite zone. Cavacu era, de
fapt, negustorul Andonie (Andronachi) Cavacu, tatăl Ecaterinei Chinezu și al Eufrosinei
Florescu, aceasta din urmă fiind soția lui Procopie Florescu, directorul Secretariatului de
Stat în timpul domniei lui Mihail Sturza. Ecaterina Chinezu a moștenit, cu certitudine,
casele din Beilic pe care le-a închiriat, apoi le-a vândut pentru folosul bolnavilor proveniți
din Miliția pământească. Putem presupune și o cale prin care s-a ajuns la această tranzacție, și anume legătura strânsă între doctorul Cihac și cumnatul Ecaterinei Chinezu,
Procopie Florescu, cei doi fiind foarte apropiați de Mihail Sturza, dar și vecini, în imobile
situate lângă biserica Sf. Atanasie și Chiril, în spatele Universității de Medicină, pe o stradă
care, în trecut, a purtat numele de Procopie (până după al Doilea Război Mondial), iar
după 1990, aceleiași străzi i s-a dat numele celuilalt locuitor rămas mai ilustru în istoria
orașului, anume Doctor Iacob Cihac. Și legăturile acestea au dus la închirierea caselor lui
Andonie (Andronachi) Cavacu pentru utilitatea publică. Gh. Sibechi scria despre vânzarea
„casilor cavacului” de către Ecaterina Chinezu, probabil către instituții publice, de vreme
ce aceasta urma să primească de la Vistieria Moldovei, la 15 mai 1846, 300 de galbeni drept
avans, la 28 iunie încă 100 de galbeni, iar la 1 august 1.500 de galbeni31. Probabil că este
vorba despre alte stabilimente decât acelea în care va funcționa spitalul „străjii pământești”, pentru că, la 26 martie 1846, într-un document cerut de către Hătmănie privitor la
dovedirea hotarelor locului unde erau amplasate casele unde urma să funcționeze spitalul,
Ecaterina Chinezu se plângea de faptul că autoritățile tergiversau achitarea sumei cerute,
pentru că „zapisul vânzerii casilor” către Hătmănie „esti făcut de la 23 aprilie 1845” 32.
După o bogată corespondență purtată între Hătmănie și Ecaterina Chinezu privitoare la
dovezile privind locul de proprietate al acesteia asupra caselor și a locului dimprejur
moștenite de la tatăl său33, în cele din urmă, la 24 august 1846, afacerea, adică „vecinica
vânzare a casălor cumpărate de la dumne(a)ei spatareasa Catinca Chinezu” era încheiată34.
Am adus în atenție doar câteva aspecte care să demonstreze necesitatea îndreptării
unor erori care circulă în spațiul public, inclusiv în acela științific, despre instituții de
utilitate publică. Informațiile sunt la îndemână, trebuie doar timp, răbdare și dorință de a
porni la lucru.
Preliminary Data on the beginnings of the Military Hospital in Iaşi
(Abstract)
Keywords: Iaşi, Military Hospital, military organisation, modernisation, medical system.
After the conclusion of the Treaty of Adrianople on 14th September 1829, which mentioned,
among others, the constitution of a territorial guard – also called the local guard or the national
militia – it became necessary to have a medical service specific to soldiers. Documents from the
early years of the fourth decade of the 19th century represent historical sources highlighting the
aspects related to the constitution and organisation of the medical service – a topic scarcely
researched – because they comprise information about the first actions carried out to organise
locations for the healthcare of military personnel.
Gheorghe Sibechi, op. cit., p. 209.
ANI, Secretariatul de Stat, nr. 122, f. 63 r.-64 r.
33 Ibidem, nr. 122, f. 65 r.-81 v.
34 Ibidem, nr. 122, f. 83 r.
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Oraşul, monumentele şi artiştii săi

De unde provin statuile Iașilor?
Scurtă pledoarie
Andi Mihalache*

Preambul
„Ce este istoria decât câteva Nume Mari plus Oamenii? / Ce este un Nume Mare dacă
oamenii nu-l iubesc sau nu-l urăsc?”1 În contextul actual, când dărâmarea statuilor devine
o îndeletnicire planetară, intervenția noastră nu are pretenția să dicteze concluzii. Își
permite însă niște lecturi mai noi − suportabile credem − ale trecutului statufiat în secolele
precedente.
Străbați un mare oraș îmbătrânit în civilizație, dintre acelea ce conțin arhivele cele mai importante ale vieții universale, și privirea și-e atrasă în sus, sursum, ad sidera; căci în piețele publice,
la întretăierea bulevardelor, personaje încremenite, mai mari decât cele care trec la picioarele
lor, îți povestesc într-un limbaj mut fastuoasele legende ale istoriei, ale războiului, ale științei
și ale martiriului. Unele arată cerul, spre care au năzuit neîncetat; altele pământul de pe care
s-au avântat. Prezintă sau contemplă ceea ce a fost pasiunea vieții lor și a devenit emblemă: o
unealtă, o spadă, o carte, o făclie, vitai lampada! Că ai fost cel mai nepăsător dintre oameni, cel
mai nefericit ori cel mai josnic, cerșetor sau bancher, fantoma de piatră pune pentru câteva
minute stăpânire pe tine, și își poruncește, în numele trecutului, să te gândești la lucruri nepământești. Aceasta e dumnezeiasca menire a sculpturii2.

Iată un neașteptat elogiu, din partea unui aspru condeier ca Charles Baudelaire, care
fusese orice, dar nu un poet al marilor candori. Monumentele ne erau demult indiferente,
prea mulți dintre noi nefiind interesați să afle ce reprezintă un monument din centrul
Iașilor. Nu statuile trebuie să se retragă, modul în care ele sunt pricepute reclamând
anumite schimbări. Și nu politica este aceea care ne reînvie interesul pentru ele. Cine
altcineva, vă veți întreba? E cazul să găsim un alt rost acestor monumente, pentru ca omul
de acum să nu se simtă străin de ceea ce era odată. Dar cum participă arta la geneza unor
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, Filiala Iași.
Carl Sandburg, Oamenii, da, oamenii!, traducere de Aurel Covaci, București, Editura Univers, 1981, p. 158.
2 Vezi subcapitolul Sculptură din Charles Baudelaire, Pictorul vieții moderne și alte curiozități, traducere
de Radu Toma, București, Editura Meridiane, 1992, p. 316-317.
*
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alte forme de raportare la trecut? Clar nu ne este decât riscul de a face întruna doar istoria
ideilor, preponderent livrescă, susținând o diacronie imaginară, fără ecouri sociale însemnate. Dacă
dorim o lentilă prin care să reînvățăm odiseea statuilor3, spre a oferi contemporanilor
șansa de a redescoperi bătrânele bronzuri, e cazul să evocăm, în termeni „prezenteiști”,
eterna competiție dintre neoclasicismul veacurilor XVII-XVIII și romantismul secolelor XIX
și, parțial, XX. Adică să vedem în ele niște soluții, oarecum rivale, de inserare în timp și
nicidecum niște „curente”. Nu propovăduim, sub nicio formă, vreun retard estetic. Însă
vechile categorii pe care ne bizuim (tragicul, sublimul, patosul) și-au câștigat, în 2020, o altă
actualitate, una mai puțin dorită4. De altminteri, mass-media au reintrodus în limbajul
cotidian expresia „linia întâi”. Precizăm că demersul nostru este numai o schiță de proiect,
menit să repună în drepturi vechea istorie a culturii, axată pe extensia analitică a unor
categorii ale gândirii; fără a bagateliza, totuși, surorile ei mai mici, istoria culturală și studiile
culturale. Din nefericire, ne-am deprins să le confundăm.
Ce premiază statuile
Oricare ne-ar fi putințele, s-ar cuveni să venim totuși cu alte explicații pentru sculpturile din
secolul XIX, arătând că la sorgintea lor nu stă neapărat ideologia națională. Ele pot fi înțelese
numai dacă vorbim despre mutațiile produse în estetică și în teoria cunoașterii la sfârșitul
secolului XVIII. Altfel spus, cultul eroilor5 și arta aferentă acestui fenomen depindeau
de felul cum oamenii defineau adevărul, binele, frumosul, martirajul, patosul, moartea,
Scriind despre statuia pe care anticii o închinau unei divinități, Martin Heidegger afirma: „Ea nu este
o copie din care poți afla mai lesne cum arată zeul; ea este o operă care face ca zeul însuși să fie prezent și
care, astfel, este zeul însuși” (Martin Heidegger, Originea operei de artă, traducere de Thomas Kleininger &
Gabriel Liiceanu, București, Editura Humanitas, 2011, p. 50). În consecință, dacă e să schițăm o scurtă istorie a
regimurilor reprezentărilor statuare, distingem trei etape: prima ar fi aceea în care monumentul și persoana
întruchipată sunt unul și același lucru; a doua ar fi aceea în care statuia doar reprezintă eroul, așa cum îl văd
contemporanii săi; a treia ar fi aceea în care bronzul amintește numai de el, generațiilor viitoare, rupte de epoca lui.
4 Reașezarea monumentului de for public în siajului conceptului de tragic ni s-a părut oportună. De
aceea, am și apelat la o lucrare centrată pe „întoarcerea” acestei noțiuni vechi, dar pe care o înnoim încontinuu, involuntar sau nu. În consecință, subiectul de care ne ocupăm în fond ar fi „tragedia, care, prezentându-ne pasiuni înverșunate și voințe exaltate, ne învață că alegerea exclude, că reușita se plătește și că nu
există fericire care să fie inocentă. […] Tragicul exprimă și ascunde, în același timp, violența – este adevărat.
Dar o umanizează într-un mod care o deviază, o fărâmițează și o transcende. […] Omul tragic, el, nu-și
pierde timpul să iscodească evenimentul. […] El coincide cu ce există și cu ce vrea. […] Răul lui ar fi de a
trece prea repede prin semnificațiile pe care nu le cunoaște sau le disprețuiește, […] dar le crede totdeauna
hărăzite altora, căci își închipuie că făurește el însuși evenimentul sau cel puțin îl stăpânește după voia lui”.
(Jean Marie Domenach, Întoarcerea tragicului, traducere de Alexandru Baciu, București, Editura Meridian,
1995, p. 45, 52, 61).
5 „Eroicul dobândea […] o funcție colectivă esențială pe ansamblul mentalității grecești: exorciza teama
de moarte. […] La origine, eroul (ca purtător al forței care animă universul) e prin excelență atropic, nelegat
de vreun loc anume. E simptomatic, de pildă, că puterea lui se manifestă, cu precădere, în afara locului de
origine; altfel spus: că eroul, pentru a-și demonstra puterea, e mai mereu pe drumuri” (Ștefan Borbély,
Eroicul. De la Herakles la Eulenspiegel, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001, p. 111, 124). Eroizarea se făcea prin
intermediul jocurilor olimpice, învingătorului ridicându-i-se un altar-mormânt, dedicat funcției eroice, nu
persoanei concrete (ibidem, p. 156). Despre cultul eroilor și jocurile funerare, vezi Stela Petecel, Agonistica în
viața spirituală a cetății antice, București, Editura Meridiane, 2002, p. 35-53.
3
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sublimul, tragicul; și, nu în ultimul rând, pe ei înșiși: portretele statuare marcau o etapă
distinctă în evoluția individualității moderne6. De exemplu, una din mutațiile care au
influențat arta de la cumpăna secolelor XVIII-XIX a fost trecerea de la „senzualism” și
„idealism” în teoria cunoașterii. Empirismul7 britanic susținuse cunoașterea prin simțuri, o
cunoaștere care le părea savanților nemediată. Apoi Immanuel Kant schimba viziunea,
mizând pe o cunoaștere izvorâtă din rațiunea suprasensibilă, care prelucra, în manieră
critică, datele transmise de simțuri. Avusese loc, așadar, o schimbare a ideii de probitate,
prin trecerea de la cunoașterea empirică, directă, prin simțuri, la cunoașterea rațională și
argumentată, care prelua, cu prudență, informațiile culese prin văz, miros, văz, pipăit 8. În
acest cadru, suferința unui om valoriza nu numai faptele sale, ci și biografiile celor care îl
admirau imitându-l9. Este vorba de transformarea unei stări de spirit negative (durere
Portretul renascentist are un rol comemorativ, el adresându-se unui timp viitor, când beneficiarul său
nu mai era în viață: „[…] a fost făcută o mască a lui Brunelleschi când acesta a murit în 1446, după care
sculptorul Buggiano a executat pentru Catedrală un portret în marmură, plin de viață. În Evul Mediu măștile
de acest fel erau făcute pentru monumentele sepulcrale, dar la Florența, în secolul al XV-lea, au început să
capete un caracter ușor diferit. Ele reprezintă un ultim efort disperat de a salva în pragul mormântului
înfățișarea fizică” (John Pope-Henessy, Portretul în Renaștere, traducere de Alexandra Dobrotă, București,
Editura Meridiane, 1976, p. 12-13).
7 „[…] ceea ce este recunoscut empiric, nu este și stabilit pe cale demonstrativă […].” Vezi Didier
Deleule, Empirismul, în Dominique Lecourt (coord.), Dicționar de istoria și filosofia științelor, traducere de
Laurențiu Zoicaș et alii, Iași, Editura Polirom, 2005, p. 516.
8 Contribuția lui Kant la dezvoltarea subiectului care ne preocupă este și ea notabilă. Arătând că
sublimul poate fi perceput prin intermediul valorilor umane universale – datoria sau iubirea aproapelui, de
exemplu –, Immanuel Kant dădea acestui concept o mai mare șansă de popularizare. În veacul XIX, modelul
eroic având un loc important în educarea cetățeanului și în consolidarea culturii civice, principiile morale
puse de Kant la originea gustului pentru sublim asigurau acestei idei un public mai consistent. Nu oricine se
poate simți empatic cu moartea unei personalități, nu toată lumea e pregătită să-i retrăiască tumultul vieții.
Drama acesteia poate fi totuși înțeleasă dacă ni se explică ce rol joacă sacrificiul eroului în istoria cetății.
Potrivit lui Kant, la izvoarele solidarizării cu un anumit personaj nu stă trăirea noastră subiectivă, ci niște
norme unanim acceptate, prin care comunicăm cu celălalt, „preluându-i” tragedia ca și cum ar fi fost a
noastră (Paul Crowther, The Kantian Sublime. From Morality to Art, Oxford, Clarendon Press, 1989, p. 15).
9 Pentru a facilita înțelegerea durerii fizice ca fenomen antropologic și, uneori, estetic, se operează
distincții între suferința senzitivă, recepționată anatomic, prin simțuri, pe de o parte, și suferința atitudinală,
conștientizată prin sentimente, afecte și empatizări, pe de alta. O etapă decisivă, codificarea culturală a
suferinței, nu e cu putință fără vizualizarea acestei drame: adică să identificăm în ea o anumită recurență a
datelor de bază; numai prin reiterarea lor îi alcătuim un „portret-robot”, întemeiat pe manifestările ce o
caracterizează constant. Vezi Antti Kauppinen, The World According to Suffering, în David Bain, Michael
Brady & Jennifer Corns (eds.), Philosophy of Suffering. Metaphysics, Value, and Normativity, London & New York,
Routledge, 2020, p. 24-31. Din experiența personală a suferinței extragem semnificații provenind din trăirile
similare ale unor semeni; fapt care ne aduce împreună cu alți oameni, fie că sunt obișnuiți, fie că sunt
excepționali. Indivizii se conectează mai lesne unii la ceilalți dacă au o durere/traumă în comun. În termenii
actuali, cele spuse aici, în această notă de subsol, sunt restrânse la trei etape: prima s-ar numi bodily experience
(durerea fizică și ceea ce ea pricinuiește corpului), a doua ar fi visual experience (externalizarea durerii,
voluntară sau nu, pentru ochii altora), iar a treia representational content (reverberarea empatizării cu durerea
celuilalt: mai întâi în imaginarul social, mult mai târziu survenind și criptarea acestei vizualizări, în termenii
mult mai selectivi, ai memoriei culturale). Vezi Brian Cutter, Pain and Representation, în Jennifer Corns (ed.),
The Routledge Handbook of Philophy of Pain, London & New York, Routledge, 2017, p. 29-37. Trebuia redat
Laocoon în paroxismul disperării sale ori în împăcarea lui cu soarta dinainte știută? A curs multă cerneală pe
marginea acestei dileme: a decenței sau indecenței de a „zugrăvi” omenescul umilit, dimpreună cu neputința,
6

169

Andi Mihalache

fizică, spaimă de moarte, nesiguranță de sine) într-o stare pozitivă de elevație, de transportare într-o disponibilitate de a înfrunta orice pericol. Cum anume? Datorită popularizării ideilor lui Edmund Burke (1723-1792) și ale lui Immanuel Kant (1724-1804) 10,
omul credea că se autodepășește, transfigurându-și teama de orice pentru a accede la un
nivel superior al existenței; căci imortalitatea eroului preferat era una din ipostazele cele
mai râvnite, cu toate că admiratorul cunoștea destinul nefericit al modelului său; totul se
datora sentimentului de sublim pe care urmașii îl încercau atunci când aflau povestea
ori vedeau statuia cuiva: moartea eroului nu mai părea o nenorocire, ci o precondiție a
nemuririi11. Între o ființă și alta există un abis, o discontinuitate. Aceasta favorizează nostalgia reîntoarcerii la totalitatea indivizibilă a lumii. Or, ca negare a individualității, moartea
este o stare privilegiată în căutarea mistică a unității pierdute12. Extincția semnifică refacerea
punților dintre oameni și o formă de viață eternă. Dar cu ce anume ne mai atrag aceste
prezumții? Nu ne pretinde nimeni să mai trăim în locul altora, însă fiecărei generații îi
revine un trecut care se cere salvat13. Or, statuile nu ne vând breaking news-uri; ne conectează la frânturi din ceea ce vom fi fost și, cu trecerea anilor, ne-am dezobișnuit să mai fim.
Monumentele ne previn, astfel, că a exista este cel mai pretențios și, de aceea, cel mai
exersat verb. Și când anume e mai trecător omul dacă nu în aceste zile?
implorarea, jelania, capitularea. A fost o dispută estetică de la sfârșitul secolului XVIII și începutul veacului XIX,
cu ecou în modalitățile de a concepe eroul și reprezentările sale în plan artistic.
10 În gândirea lui Kant, interesantă este punerea sublimului în corelație cu timpul: „Sublimul emoționează, frumosul atrage. […] O durată mare este sublimă. Dacă este pentru timpul trecut, ea este nobilă; dacă
se va produce într-un timp viitor imprevizibil, ea are ceva înspăimântător” (Immanuel Kant, Observații
asupra sentimentului de frumos și sublim, traducere de Rodica Croitoru, București, Editura All, 2008, p. 47-48).
11 S-au clarificat patru căi de obținere a nemuririi, ultima asortându-se mai bine epocii moderne: moștenirea de fapte lăsată urmașilor sau chiar prin propriii noștri urmași. După cum spune autorul unei cărți pe
acest subiect, „aceasta nu necesită nici supraviețuirea corpului fizic, nici a sufletului imaterial, ci este, în
schimb, preocupată de modalități mai indirecte de a ne extinde în viitor. Asocierea faimei cu nemurirea a
fost larg răspândită în lumea antică și, de atunci, mulți oameni au urmat exemplul dat de Ahile, pe câmpul
de luptă din Troia, prin alegerea gloriei eterne în detrimentul unei vieți lungi. Pentru greci, cultura avea o
permanență și o trăinicie pe care biologia nu o avea; viața veșnică aparținea, așadar, eroului care putea să-și
găsească un loc pe tărâm cultural” (Stephen Cave, Nemurirea. Dorința de a trăi veșnic și cum determină ea cursul
civilizației, traducere de Maria Dobrinoiu, București, Editura Univers, 2020, p. 12-13). Desigur, putem moșteni
un bagaj de gesturi pe cât de însemnate pe atât de negative; ceea ce contează însă este modul în care stopăm
recidiva lor; căci felul în care ne străduim să nu mai repetăm o greșeală nu e deloc spontan, presupunând
anihilarea codului cultural care „sponsorizase” Răul.
12 „[…] prin cultul eroilor, moartea se încetățenește. Intră pentru prima oară în polis, se supune și chiar
generează reguli (simbolice) de conviețuire. Niște morți excepționali, ale căror oseminte au puteri magicoreligioase, nu s-ar fi bucurat, probabil, de aceeași carieră glorioasă în afara cetății. Acești morți sunt chemați
acum să vorbească nu numai despre o continuitate spirituală, ci și de una politică și culturală. Pe scurt, ei par
«pretextul» inventării memoriei sociale” (Adela Toplean, Pragul și neantul. Încercări de circumscriere a morții,
Iași, Editura Polirom, 2006, p. 192-193).
13 „La statue est installé dans l’espace urbain. L’historien met à jour le fait que ce monument est un
message. […] Certes, mais ce message installé en place publique fut-il perçu, est-il encore perceptible? Cette
statue est lieu de mémoire, mais cette mémoire s’est elle intégrée à une mémoire préexistante? L’a-t-elle
perpétuée? L’a-t-elle crée? Cette statue peut être définie comme un outil idéologique ou politique, mais cet
outils a-t-il fonctionné, peut-il encore fonctionner?” Vezi Chantal Georgel, Les historiens et la statue, în
Ségolène Le Men & Aline Magnien (ed.), La statuaire publique au XIXe siècle, Paris, Centre des Monuments
Nationaux/Éditions du Patrimoine, 2004, p. 28.
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Dacă referirile directe la timp nu abundă, căutăm raportări la trecut acolo unde ele
figurează ca subînțelesuri, în reprezentările morții, în cultul „marilor bărbați”, în arta
dedicată lor14. Cu alte cuvinte, urmărim relația dintre concepțiile estetice și evoluția teoriilor
despre cunoaștere, cu toate implicațiile posibile pentru istorie. Iar alegerea noastră o explicăm
prin faptul că venerarea marilor personalități nu era posibilă fără a le lua în calcul dispariția fizică, relația dintre individualitate și posteritate stimulând numeroase reflecții asupra
duratei. Iar chestionarea acesteia din urmă ne ajută să demonstrăm că relația dintre adevăr
și realitate era poluată de confuzia dintre obiectivitate și originalitate, sau dintre realitate și
inventarierea aspectelor ei stridente.
Imitarea artei antice avea drept corespondent teoria platoniciană a cunoașterii, potrivit
căreia progresul științei se reducea la rememorarea informațiilor primite de la greco-romani15.
Obediența față de estetica antică implica și o atitudine față de istorie: prezentul era un biet
copil orfan, fără biografie, antichitatea fiindu-i doar părintele adoptiv16. Nicio continuitate
„Rousseau et Voltaire meurent en 1778. Lorsque Houdon présente, l’année suivante, les bustes des
deux célèbres rivaux, il ne s’adresse pas seulement au public contemporain mais aussi à la postérité. Le
visage des deux philosophes doit, dans l’intention de l’artiste, illustrer avec exactitude le vérisme empirique
mais aussi révéler l’immortalité de leur génie. Houdon s’était donc trouvé confronté à un problème qui serait
récurrent dans les innombrables monuments du XIXe siècle où le sublime côtoierait souvent le ridicule. [...]
Mais, en 1780, le culte du génie avait pris des traits pathétiques et larmoyants, l’esprit mordant de Voltaire
appartenait au passé. Comment alors Houdon a-t-il tenté de résoudre la contradiction entre empirisme
physionomique et immortalité dans ses bustes de Rousseau et de Voltaire? Pour celui de Rousseau, il a pris
comme base de travail le masque mortuaire. [...] Le buste en plâtre montrant Rousseau en perruque épouse
fidèlement le profil du masque [...]. Il montre le philosophe philanthrope en costume bourgeois. Au premier
coup d’œil, on y perçoit un reste de l’exactitude austère du masque mortuaire. Houdon a toutefois animé les
traits de son visage, il a tenté de saisir son introversion, sa méfiance, ses blessures accusatrices. Il s’est
probablement inspiré des nombreux portraits du philosophe. Son vérisme s’unit à une intuition visionnaire
et physionomique. Une variante sans perruque ni vêtement reprend le type du buste de Diderot. On y
découvre le philosophe, à l’écart de la société à l’instar d’un sage de l’Antiquité grecque ou romaine. La
nature de Rousseau, si fondamentalement différente de celle de Voltaire, son détachement de tout vernis de
la civilisation se révèlent dans ce buste de manière plus affirmée que dans la variante avec perruque. Il existe
cependant une troisième version. On y découvre un Rousseau dans un drapé à l’antique portant un bandeau
dans les cheveux, pour suggérer l’immortalité. Le défunt philosophe est parvenu à l’immortalité, mais son
regard semble figé et vide. Son humanité naturelle, que le sculpteur avait su faire apparaître sur son visage,
est ici remplacée par l’immortalité”. (Willibald Sauerländer, Essai sur les visages des bustes de Houdon, Paris,
Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2005, p. 37-42).
15 Romanii nu restaurau, ci reconstruiau, fără scrupule, clădirile vechi. La fel procedau și cu statuile:
„Astfel, portretele care ne-au parvenit, ale lui Pompei și Cicero, de pildă, sunt copii târzii din timpul imperiului și aparțin galeriilor de portrete istorice cu chipuri asemănătoare plasate pe busturi, pentru care se formase
un adevărat gust al publicului, ce-și va face din nou apariția în veacurile Renașterii” (Niels Hannestad, Monumentele publice ale artei romane, vol. I, Program iconografic și mesaj, traducere de Mihai Gramatopol, București,
Editura Meridiane, 1989, p. 44).
16 Ca să evaluăm arta statuară trebuie să ne familiarizăm cu criteriile din arta picturală: „Influența lui
Winckelmann pare a fi fost nefastă. Pentru el, rațiunea decisivă a imitației consta în faptul că statuarul grec
oferea, prin exemplul său, un canon de frumusețe gata elaborat. Fără îndoială că, după cum rezultă din
observațiile lui Diderot, și clasiciștii s-au servit de modele vii, dar căutau în ele modelul preconceput. […] De
altfel, Winckelmann opina că a urma natura ar fi constituit o cale mai dificilă și mai îndelungată, ducând mai
curând la reprezentarea prin asemănare cu datul real, considerat în particularitatea sa, în timp ce capodoperele
sculpturii grecești ofereau imaginea unitară, cristalizată a frumosului în natură. […]. Lucid, Diderot se
14
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temporală nu sprijinea această genealogie metaforică. Revolta romantică istoriciza ideea
de cunoaștere, asociind-o cu noul, cu surplusul crescând al micilor noastre aflări. În plan
estetic, romanticii relativizau canonul estetic al antichității, apreciind autenticitatea ca
antonim al imitației. Din schimbarea concepțiilor estetice, rezulta și o altă atitudine față de
istorie: prezentul își găsea origini reale, apropiate, medievale, păstrând antichitatea în
stadiul de timp arhetipal, mitic, preistoric. Neoclasiciștii și romanticii se deosebesc prin
raportarea la timpul de referință pe care și-l aleg. Primii invocă o antichitate atemporală,
care îi închidea într-un prezent continuu și totodată incomplet. Cei din urmă căutau doar o
antichitate susceptibilă să accepte filiații cu istoria recentă. Dacă în cazul neoclasiciștilor
micul prezent modern decurge din marele trecut antic, la romantici este invers, actualitatea fiind simptomul unor începuturi, nu deznodământul lor.
Contrar istoriografiilor de orice nuanță marxistă, suntem așadar de părere că nu propaganda
naționalistă a adus pe lume statuile. Ele ne însoțeau de mai multă vreme, marcând o sensibilitate, o
estetică, un fel anume de a simți și un alt mod de a gândi ceea ce simțim17. Nu ne mai minunăm
de frumusețea eroului fixat în piatră, ci încercăm să-i retrăim încercările care i-au precedat
apoteoza. Spre deosebire de clasicism, care preferă să guste ipostaza postumă, magnificentă și estetizantă a biografiei eroului, romantismul re-narativizează sculpturile, stimulând
empatia cu etapa antumă, poate urâtă și dureroasă, a vieții unui „mare om”18. Așa deosebea
întrebase: «Ce să înveți de la lucrările antice?» […] El se declara, deci, în mod direct, împotriva imitației
antichității, ca mod artistic. […] Iar dacă recomanda exemple de urmat, acestea se refereau la Raffael,
Domenichino, frații Carracci, Rubens, Rembrandt, Poussin și Le Sueur, nicidecum la antichitatea grecoromană” (Viorica Guy Marica, Clasicismul în pictura franceză, București, Editura Meridiane, 1971, p. 21-23).
17 Nici Revoluția franceză (1789) și nici a Treia Republică (1871) nu dețin merite speciale în dezvoltarea
monumentului de for public. „Clasele exploatate” nu vedeau în el o expresie a „dreptății sociale”. Perioadele
post-monarhice au contribuit doar la intensificarea interesului pentru acest gen de artă. Adevăratele temeiuri
ale statuii închinate unei personalități intelectuale ori militare au fost puse în vremea regalității; fie că e
vorba de Bourboni − care insistau pe acest fenomen și după revenirea lor, în 1814-1815 −, fie că e vorba de
monarhia din iulie 1830. Vezi June Hargrove, The Statues of Paris. An Open-Air Pantheon. The History of Statues
to Great Men, New York/ Paris, The Vendome Press, 1990, p. 11-29, 53-73. Cel mai important este, o repetăm,
faptul că statuile nu sunt un capriciu al naționalismului de secol XIX, reflectând mai degrabă iluminismul
universalist din veacul XVIII.
18 „Artistul [sculptorul] avea motivele cele mai constrângătoare ca să nu lase suferința lui Laocoon să
izbucnească în strigăte. Dar dacă poetul [Virgiliu] ar fi avut în fața lui grupul statuar în care durerea și
frumusețea se împreună așa de emoționant, ce nevoie atât de neînduplecată l-ar fi putut sili să nu pomenească absolut nimic despre ideea de bărbătească decență și răbdare eroică, ce se desprinde din acea
îmbinare a durerii cu frumusețea, și, deodată, să ne sperie cu strigătul fioros al lui Laocoon al său?” (vezi
Laocoon, în Gotthold Ephraim Lessing, Opere, I, traducere de Lucian Blaga, București, Editura de Stat pentru
Literatură și Artă, 1958, p. 186-187). Cristalizarea celor două poziționări estetice nu a fost una facilă,
argumentele „pro” și „contra” circulând, intempestiv și nu etapizat, dintr-o tabără în cealaltă. Diferențele se
nasc din unele nuanțe, contextualizate, ca să dăm un exemplu, în „disputa” dintre fanii poeziei și cei ai
artelor plastice. În 1755, Winckelmann „observa că Laocoon al sculptorului nu strigă precum cel al lui
Vergiliu, ci doar suspină, pentru că artiștii voiau să exprime prin el forța și măreția sufletească. Lessing
dovedește cu numeroase argumente că nu putea fi astfel, dat fiind că anticilor nu le era rușine să plângă.
Motivul este deci altul: frumosul este regula cea mai înaltă a artei; chipul contractat de un strigăt de durere nu ar
fi putut fi frumos; autorii statuii au sacrificat frumuseții, expresia” (Władisław Folkierski, Între clasicism și
romantism. Studiu despre estetica și esteticienii secolului al XVIII-lea, vol. II, traducere de Mioara și Pan Izverna,
București, Editura Meridiane, 1988, p. 201-202). Ce argumente neoclasiciste mai formula Lessing? Cităm din
aceeași exegeză: „[…] în ceea ce privește durerea (este cazul lui Laocoon), artistul nu poate alege drept
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Edmund Burke ideea de frumos (prea îndatorată echilibrului, armoniei și perfectelor
proporții) de aceea de sublim (smulgerea eului din vechile limite, eliberarea de clișee existențiale, preluarea onirizantă a unor experiențe extreme, cu intenția a le include în
biografia omului comun)19. Una din ipotezele noastre de lucru este faptul că ideea de adevăr a
unei epoci nu este doar produsul științei. Gusturile, modelele și sensibilitățile momentului
au un cuvânt greu de spus în afirmarea unor episteme și în construirea unei noi idei de
probitate. Scrierea istoriei nu se reducea la cercetarea câtorva manuscrise. Puteai să spui
povestea unui personaj mergând pe urmele pașilor săi, refăcându-i călătoriile, retrăindu-i
oarecum peripețiile, vizitându-i mormântul, admirându-i statuia20. Trecutul era atractiv în
măsura în care unul din eroii lui ne întreținea mai vechea înclinație spre devoțiune. În
veacul XIX, adevărul propriei persoane trecea prin loialitatea față de celălalt. Mai ales că
romantismul elibera sublimul din filiația cu frumosul: primul devenea senzație și trăire, cel
de-al doilea rămânea o chestiune de constatare și canon. Sublimul era o atitudine activă,
de coparticipare la realitatea asaltată estetic, frumosul fiind doar o reacție pasivă, o problemă
de receptare. Sublimul îndemna la evadarea din sine și la simpatizarea cu faptele excepționale ale altcuiva, fie că era actorul favorit dintr-o piesă de teatru, fie că era personajul
principal dintr-o carte; oriunde găsim fapte pe care ni le-am fi dorit, evident, pentru
biografia noastră. Sublimul ne furniza un eu de probă, din care ne puteam retrage dacă nu
reușeam elevarea de care ne credeam în stare21.
subiect punctul ei culminant. Imaginația privitorului trebuie lăsată să depășească ceea ce are în fața ei; or,
susține Lessing, dacă, pusă în prezența punctului culminant al durerii și al suferinței, imaginația vrea să
meargă dincolo de el, ea nu-și va putea închipui decât un trup doborât de această suferință. Argumentul este
ingenios, deși oarecum discutabil. […] Este oare exact că imaginația tinde, adică, să se întrebe ce se va întâmpla
după momentul reprezentat? Nu se îndreaptă ea oare mai curând către trecut, pentru a visa la împrejurările care au
adus cu ele o asemenea suferință [s.n., A.M.]?” (ibidem, p. 202). Iată o istoricizare a durerii cuiva, am spune
astăzi. Și e ușor de remarcat că surplusul de pledoarie îl conducea pe Lessing, fără ca el să realizeze acest
lucru, din tabăra apărătorilor frumosului clasic în aceea a admiratorilor sublimului romantic.
Promptitudinea cu care aprobă trecerea imaginației dincolo de limitele vizibilului într-acolo îl îndreaptă.
Alți exegeți aduc nuanțări suplimentare, ei arătând că Winckelmann nu recomanda copierea minuțioasă a
operelor greco-romane: „Ce susține Winckelmann este o întoarcere la spiritul, nu la litera antichității. Într-o
formulare rămasă celebră, el sintetizează principalele atribute ale artei antice: […] o simplitate nobilă și o
măreție calmă. Sunt însușiri spirituale cât și estetice care se regăsesc în suferința nobilă, tăcută și eroică a
personajului mitologic Laocoon, ca și în ipostaza lui statuară” (Hugh Honour, Neoclasicismul, traducere de
Gabriel Gafița, București, Editura Meridiane, 1976, p. 58).
19 În 1757, Edmund Burke își publica o celebră lucrare, din care noi redăm câteva cuvinte: „[…] obiectele
sublime sunt vaste ca dimensiuni, cele frumoase sunt relativ mici; frumusețea trebuie să fie netedă și lustruită;
măreția trebuie să fie aspră și neglijentă; frumusețea trebuie să evite linia dreaptă, dar să devieze pe nesimțite
de la aceasta; în multe cazuri, măreția iubește linia dreaptă, iar când deviază de la ea, această abatere este de
multe ori bruscă; frumusețea nu trebuie să fie obscură; măreția trebuie să fie întunecată și sumbră; frumusețea trebuie să fie ușoară și delicată; măreția trebuie să fie solidă și chiar masivă” (Edmund Burke, Despre
sublim și frumos. Cercetare filosofică a originii ideilor, traducere de Anda Teodorescu & Andrei Bantaș,
București, Editura Meridiane, 1981, p. 171-172).
20 Vezi Andi Mihalache, Imaginație, călătorie și istorie în Franța secolului XIX, în Andi Mihalache & Alexandru
Istrate (coordonatori), Romantism și modernitate. Atitudini, reevaluări, polemici, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”,
2009, p. 75-114. O abordare mai avizată, din perspectiva ideii de adevăr, găsim în același volum, mai precis în
articolul lui George Bondor, Înțelegere și adevăr. Proiecte hermeneutice în romantism, p. 331-349.
21 Cum se întâlnește sublimul cu tragismul eroului transfigurat artistic? Cu mijlocirea emoției estetice,
virtualitatea morții devine o stimulare radicală a vieții. Sublimul menține deci un fel de metafizică a
neliniștii, centrată pe explorarea interiorității și pe jocul de contraste al pasiunilor (angoasa, suspansul,
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Statuia nu e doar un obiect de artă, ieșind din atemporalul contemplării estetice pentru
a servi ca impuls pentru toate narațiunile istorice, teatrale sau poetice din secolul XIX. Identificându-se cu un erou anume, romanticii invidiau cel mai mult tragicul din povestea
acestuia22. Și, închipuindu-și că îi pot fi asemenea, se îndrăgosteau și mai mult de
propriile suferințe. Urmărim mutațiile estetice pentru a desprinde din ele modificările ce
survin în reprezentările asupra trecutului; și asupra modalităților de a ni-l imagina
atunci când reconstituirea lui pe baza documentelor nu ne stă la îndemână. Nu este un
lucru simplu, deoarece estetica are o doză substanțială de atemporal, de anistoric 23. Și
pentru a descoperi tocmai istoricitatea domeniului care ne preocupă, căutăm cât mai multe
conexiuni între estetică și evoluția reprezentărilor despre moarte, între sentimentul sublimului și geneza eului modern. Romantismul se dedica unui sublim prea popular, acreditând ideea că acesta ne invită la o sporire de sine; la o aspirație către delimitare, la
cultivarea dorinței de infinit, la stimularea nostalgiei după infinitudinea pe care ne-o
intuim și ne-am dori-o recuperată, readusă între putințele noastre24. Sublimul restaurează
imprevizibilul, asimetricul, variabilul). Concilierea acestui concept cu banalitatea cotidianului nefiind tocmai
posibilă, se impune retragerea către acel „dincolo” al morții; la care eroul râvnește, uneori inconștient, prin
aspirația către nemărginire și transcendere. Sublimitatea morții rezolvă conflictul dintre real și ideal, încurajând
ideea că individualitatea este o formă de subiectivitate incomensurabilă. Blocajul dintre real și ideal este,
așadar, anulat prin ieșirea eroului „în decor”. Moartea îi anulează limitările, trecându-l într-un tărâm în care
condiționările istorice nu au nicio putere (Dominique Peyrache-Leborne, La poétique du sublime de la fin des
Lumières au romantisme, Paris, Honoré Champion Éditeur, 1997, p. 28-29, 165-170).
22 Oprindu-se asupra noțiunii de tragic în secolul XVIII, Gabriel Liiceanu o privea prin intermediul
noțiunii de sublim: „[…] sublimul introdus în explicarea tragediei nu se rezuma doar la faptul de a acorda
morții și suferinței o conotație artistică; sublimul îi deschidea artei calea de evoluție de la sensibil la rațional,
și tragedia, ca teren preferat de exersare a lui, devenea astfel calea pe care arta evolua către antropologie și
filozofie. Introdus în ecuația tragicului, sublimul declanșa metamorfoza formei sensibile în idee și concept.
[…] Tragedia făcea ca moartea devenită sublimă să dea vieții semnificația eternității. În fond, ea se dovedea a
fi piața artistică unde se stabilea cota morții și a nemuririi. […] Înțelepciunea tragediei se închide acum, în
acest adevăr dublu: adevărata nemurire nu înseamnă persistența într-o durată fizică infinită, iar adevărata
moarte nu este niciodată biologică. […] Iar eroii, adevărații eroi, nu aveau parte de tinerețe veșnică fără să
aibă parte și de nemurirea fizică?” (Gabriel Liiceanu, Tragicul. O fenomenologie a limitei și depășirii, București,
Editura Humanitas, 2019, p. 139).
23 „Dacă viețile noastre ar fi veșnice, ca viețile zeilor antici, noțiunea de episod și-ar pierde sensul, căci,
în nesfârșit, orice eveniment, chiar și cel mai neînsemnat, ar deveni într-o bună zi cauza unui efect și s-ar
dezvolta într-o poveste” (Milan Kundera, Nemurirea, traducere de Jean Grosu, București, Editura Humanitas,
2013, p. 350).
24 Grecii credeau într-o „comunitate de viață cu spiritul strămoșilor, care este fundamentul tuturor culturilor.
Într-adevăr, nu există cultură decât atunci când există o anumită dominare a curgerii ireversibile a timpului,
ceea ce implică folosirea unei multitudini de tehnici destinate să acopere absența; iar absența prin excelență
este aceea a celui mort, care nu dispare momentan, ci în mod absolut și de neînlocuit. Acesta este motivul
pentru care nu este ilegitim să vedem în doliu, luat în sensul larg de asumare a absenței, originea culturii
înseși. Prin urmare, dacă orice cultură este, într-un sens larg, cultură a morții – lucru pe care îl manifestă atât
riturile funerare cât și conservarea cuvintelor vii în scriitură, atât cultul strămoșilor cât și povestirile mitologice și
literare în general −, acest lucru se datorează tocmai faptului că această cezură radicală care este moartea
trebuie să fie asumată, ceea ce înseamnă în același timp acceptată și negată. Într-adevăr, o antropologie
istorică a morții arată că oamenii societăților arhaice aveau oroare de ideea unei distrugeri definitive și
totale; ei considerau că morții continuau să ducă alături de noi o viață invizibilă și nu încetau să intervină în
cursul existenței celor care se numeau ei înșiși vii [s.n., A.M.]” (Françoise Dastur, Moartea. Eseu despre finitudine,
traducere de Sabin Borș, București, Editura Humanitas, 2006, p. 24). Am reprodus un fragment atât de lung
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individualitatea25 în dimensiunile ei ideale, deschizându-ne egoul către patosul unei fapte
eroice, către pactizarea noastră cu reprezentările ei literare, picturale, sculpturale, estetizate în general26.
Vizionarismul romanticilor venea dintr-o mare nerăbdare față de timp, dintr-o dorință
de a-l brusca, de a-l aduce la zi. Urma apoi resemnarea melancolică pe care omul, învins al
duratei, o arăta la sfârșitul încercărilor sale. Totuși, nu putea să renunțe cu totul, viitorul
îndepărtat nefiind pentru el un timp inaccesibil. Era doar un prezent postum. Nu existau
întâmplări care, înainte de a se produce realmente, să nu fi existat mai întâi în închipuirea
cuiva. Ceea ce romanticii nu își puteau imagina, nici nu existase și nu avea să existe
vreodată. Viitorul lor era un „fost” prezent, o presimțire îmbătrânită. Nu era un timp
necunoscut, funcționând pentru ei ca un model familiar, reînnoit. Era așa de frecvent
pomenit, încât căpăta valoare de precedent, reînviind când și când în visurile cronicarilor
săi. Persiflați ca mari amatori de fabulație, romanticii încercau de fapt entuziasmul cunoașterii senzoriale, regresiunea la origini și întoarcerea la surse. Rămâneau însă niște emuli ai
pipăitului metafizic. Din punctul de vedere al respectului pentru autenticitate, ei pregătesc
totuși calea pozitiviștilor. Există însă mari deosebiri: dacă cei din urmă tratează izvoarele
numai ca urme ale trecutului pe care îl reconstituie pas cu pas, ca pe un puzzle, cei dintâi
iau fiecare ciob drept sediu al adevărului istoric. Pentru pozitiviști, o informație este valabilă
în măsura în care se dovedește complementară cu altele, verificându-se și confirmându-se
pentru a reacredita solidele și străvechile fundamente culturale ale artei statuare. Statuile nu sunt atât de
oportuniste pe cât par; și în niciun caz nu sunt un ricoșeu propagandistic modern. Pentru cazul românesc și
pentru statuarea originilor funerare ale monumentului de for public, vezi Andi Mihalache, Mănuși albe,
mănuși negre. Cultul eroilor în vremea dinastiei Hohenzollern, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2007, 304 p.
25 Étienne Maurice Falconet (1716-1791) e cunoscut ca autor al statuii lui Petru cel Mare. Corespondența
lui cu Diderot (1713-1784) nu e atât de celebră, cu toate că ar merita. La 15 februarie 1766, marele gânditor îi
scria artistului: „Nu porți în tine sentimentul de a te face nemuritor dacă nu ai conștiința unui talent deosebit. E
un sentiment mare; e un sentiment cinstit chiar la omul mediocru, și e firesc omului mare. E o parte din
apanajul său, pe care nu-l poate neglija fără un dispreț crunt față de spiritul omenesc. Arhimede a poruncit
să i se graveze pe mormânt sfera înscrisă în cilindru [s.a.]” (Denis Diderot, Scrieri despre artă, traducere de
Gellu Naum, București, Editura Meridiane, 1967, p. 325). A doua zi, Diderot revenea cu o epistolă și mai
aplicată subiectului nostru: „Dacă m-ar întreba cineva ce prefer, să obțin sau să merit o statuie, ar fi poate
înțelept să răspund, ținând seama de experiența secolelor trecute, că nu prefer nici una, nici alta; dar trebuie
să alegi; îmi place mai mult s-o merit… Și dacă o meriți ai fi măgulit să o ai, după moarte. […] Dar la ce bun
să ridici monumente celor care nu mai sunt, să împodobești cu inscripții sublime marmura care le acoperă
cenușa rece; să le arăți cetățenilor busturile apărătorilor libertății, să pui în cărți nepieritoare povestea
faptelor lor? Oare pentru cei morți se face lucrul acesta? Nu, el e făcut pentru cei vii. Lor li se spune: dacă faci
așa, iată ce onoruri te așteaptă. Vei servi drept pildă celor ce vor veni după tine, așa cum ei au servit celor
care au trăit înainte” (ibidem, p. 350-351).
26 „Páthos: eveniment, trăire, suferință, emoție, atribut. Istoria cuvântului pathos este încețoșată de o
multiplicitate de conotații. În accepțiunea sa cea mai generală, el înseamnă «ceva ce se întâmplă», fie cu
referire la evenimentul însuși […], fie la persoana afectată […], cea de a doua utilizare fiind considerabil
extinsă în direcții etice, ca de exemplu în cazul «suferinței instructive» de la tragedieni […]. Pornind din
acest punct, speculația filozofică merge în două direcții diferite, investigând pathos-ul atât ca «ceea ce li se
întâmplă corpurilor», cât și «ceea ce li se întâmplă sufletelor», prima la rubrica generală a calităților, a doua
la cea a emoțiilor. Între ele creează o punte teoriile materialiste ale senzației, care readuc cunoașterea senzorială la un pathos al simțurilor, capabil, la rândul său, să declanșeze pathe-le sufletului” (Francis E. Peters,
Termenii filozofiei grecești, traducere de Dragan Stoianovici, București, Editura Humanitas, 1995, p. 217-218).
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reciproc în cursul investigației. Pentru romantici, sursa este o probă autosuficientă, vorbind
de la sine despre istoria la care face aluzie. Puse într-o intrigă inteligibilă, sursele pozitiviștilor
povestesc trecutul, în timp ce vestigiile romanticilor doar îl ilustrează. Aceste lucruri sunt
deja bine știute27. Întrebarea noastră este următoarea: erau romanticii chiar atât de naivi ori
superficiali? Cu siguranță că nu, felul lor de a aborda istoria putând fi clarificat numai
dacă înțelegem epistema momentului și ideea de probitate care o guverna. Certitudinile din
lumea sensibilă erau orfanele unor adevăruri suprasensibile.
Salvăm statuile, chiar și de noi înșine, modificând nu interpretarea lor, ci aceea a cadrului
istoric și artistic la care le racordăm. Mai precis, apropiindu-ne alte abordări ale neoclasicismului și, mai apoi, ale romantismului, spre a priza altfel nu evoluția sculpturii, ci istoria
regimurilor imaginii; una bine surprinsă în volume-reper, deja traduse la noi28. Ce s-ar
înțelege prin regim al imaginii? Este anagrama unui portret. E ca și cum cineva ne-ar cere
să desenăm un fluture și noi am pune pe hârtie doar o linie continuă și relativ imprevizibilă. Cerându-ni-se socoteală, noi am răspunde că nu am desenat un fluture pur și simplu,
ci am portretizat doar traiectoria lui. Așa și cu statuile: nu „pozăm” un erou, îi rezumăm
însușirile. E bine, totuși, ca statuia cuiva să nu exceleze în semnificații; mai folositor fiind să
dăm biografiei eroului noi consecințe29. Adică să actualizăm acea personalitate în așa fel
încât ea să aparțină trecutului nostru recent; și, totodată, ea să ne includă în propria
poveste, de parcă noi am contribuit cu ceva la derularea ei. Contrar interpretărilor
clișeizate, reprezentarea istoriei în artă nu are complicități foarte mari cu actualitatea
artistului, prezența unui erou pe pânză sau în marmură fiind o rememorare provizorie,
lăsată pe seama viitorului, când interpretările se decantează. Arta nu este un produs
exclusiv al contextului în care a fost realizată. Mai ales aceea de inspirație istorică, fie că e
pictură, fie că e sculptură; ea prezervă o imagine, o intuiție fugitivă, pe care o conservăm
nu canonizând-o pe loc, ci modelând-o chiar atunci când o dăm mai departe. Statufierea
transpune, ca să spunem așa, o clipă pentru mai târziu, când generații diferite acordă
eroului o altă vechime simbolică, o bătrânețe înnoită. Blestemul acestui gen de artă este acela
de a fi veșnic în contratimp cu prezentul privitorilor săi. Monumentele de for public se
acomodează greu cu alegorizarea. Ele izbutesc să popularizeze un erou și să-l impună în
conștiința urbei dacă respectă semnalmentele lui fizice, dacă imită vestimentația epocii
vizate și dacă accentuează o atitudine definitorie pentru omul de pe soclu. În mod normal,
acolo unde aceste detalii lipsesc, o versiune modernă, să zicem „stilizată”, nu poate fi
În verbiajul academic românesc, pozitivismul este victima unei mari neînțelegeri. Este echivalat cu
exactitatea unei cercetări prudente; ce nu riscă niciun comentariu care ar atrofia „puritatea” sursei. Or, lucrurile
stau cu totul altfel: „Pozitivismul lui Auguste Comte nu este un empirism. El nu explică în nici un caz geneza
cunoașterii plecând de la datele oferite de simțuri; primordială este «specularea» în privința cauzelor,
singura care poate să «stimuleze suficient primul avânt contemplativ». Pentru a cunoaște, trebuie să observi;
dar pentru a observa, trebuie să fii îmboldit de «o teorie oarecare»”. Vezi Dominique Lecourt, Pozitivismul, în
idem (coord.), Dicționar de istoria și filosofia științelor…, p. 1073.
28 E vorba de obiectualizarea imaginii (Alain Besançon, Imaginea interzisă), de creația artistică dată în
spectacol (Horst Bredekamp, Actul de imagine) și de experiența temporalizată a privitului (John Berger, Feluri
de a vedea). Odată traduse, ne sunt accesibile, împreună cu toate contribuțiile lui Victor Ieronim Stoichiță.
29 Cătălina Mihalache, Eroii, în Sorin Mitu (coord.), Enciclopedia imaginariilor din România, III, Imaginarul
Istoric, Iași, Editura Polirom, 2020, p. 251-268.
27
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respinsă. Procedăm astfel în cazul icoanelor ortodoxe, de vreme ce figura celor mai mulți
sfinți este convențională și nu e calchiată după adevăratul lor chip30.
Ce imitau de fapt europenii din secolele modernității? Moda și capriciile trecătoare ale
francezilor? Sau mai degrabă venerau însăși ideea de model, acordându-i importanța de care
aceasta se bucura în Franța? În arealul ortodox, reprezentările morții nu au suferit asaltul
Luminilor, perioada fanariotă necunoscând cimitirele închise 31. Această zonă se racorda
însă rapid, prin intelectualii săi, la marea întoarcere a morții din secolul XIX. Răposații
nefiind expulzați aici dintre cei vii, lumea românească s-a dovedit a fi un teren propice
noului gust pentru evanescență: spre deosebire de tentativele iluministe de a refuza relația cu
tărâmul de dincolo, romanticii re-socializau moartea, scoțând-o din izolare și transformând-o
în canon cultural, în fapt monden. De altfel, după atâtea pierderi de vieți omenești în
vremea războaielor napoleoniene, moartea putea rămâne în atenția publică numai dacă
devenea motiv poetic sau pretext de roman. Nimic surprinzător pentru cei care cunosc
regimul lecturii de la sfârșitul secolului XVIII și începutul celui următor: un subiect anume
avea șanse să ajungă exemplar doar atunci când era furnizat societății prin intermediul
literaturii. De regulă, vorbim de multiplele decalaje temporale dintre Occident și Orient.
Dar, din punctul de vedere al sensibilității față de moarte, tocmai diferențele Vest − Est din
secolul XVIII au favorizat compatibilizările culturale din secolul care a urmat. Dacă ne
oprim la statui, recunoaștem că ele pun adesea eroul în proporții ce depășesc posibilitățile
umane: individul este transformat, prin urieșimea lui, într-un arhetip al Strămoșului prin
definiție; sau într-un izvor perpetuu al excelenței umane și un prototip anistoric al unor
zile de orișicând, necuprinse în cronici (statuia cărturarului Dosoftei din centrul Iașilor sau
grupul statuar al Voievozilor32, din apropierea Bibliotecii Centrale Universitare).
„În iconografia bizantină există o standardizare a formelor persoanelor sfinte, în special a trăsăturilor
feței.[…] Aceste forme standardizate, «fixe», se numesc prototipuri. […] Termenul prototip se aplică se aplică
nu numai figurilor individuale, ci și compozițiilor, cum ar fi Nașterea lui Hristos, Botezul Domnului, Învierea,
Cincizecimea și așa mai departe. Fiecare dintre aceste teme au fost realizate într-o anumită manieră stabilită,
recurentă în iconografia diferitelor epoci și țări. […] Evitarea naturalismului este încă și mai evidentă în descrierea
membrelor trupului, mai ales a feței, cea mai expresivă parte a lui. Iconografia bizantină modifică proporțiile sau
formele reale ale diferitelor părți ale trupului pentru a putea exprima cu mai multă forță însușirile și stările
duhovnicești. De exemplu, ochii se realizează disproporționat de mari, pentru că ei exprimă cel mai bine omul
lăuntric. Tot așa, forma nasului este subțire și alungită; dimensiunea buzelor este mult redusă. Scopul este acela
de a arăta că simțurile persoanelor înfățișate sunt spiritualizate, înduhovnicite [s.a.]” (Constantine Cavarnos, Ghid
de iconografie bizantină, traducere de Anca Popescu, București, Editura Sofia, 2005, p. 17-18, 23). De-a lungul istoriei
au existat mai multe forme de a suplini, în plan artistic, absența unei persoane din planul fizic (gisantul efigia
regală etc.). Vezi Andi Mihalache, Eul modern în arta monumentelor de for public, în idem, Contribuții la istoria ideii de
patrimoniu. Surse, evoluții, interpretări, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2014, p. 33-46.
31 După Michel Vovelle, „marea închidere” a cimitirelor din secolul XVIII stopa, în Vest, familiaritatea
viilor cu morții; dar era compensată de voga sculpturii funerare, ce „pregătea” transformarea statuii sepulcrale (îl
păstra pe defunct în amintirea familiei) în monument de for public (omagia meritele „civice” ale celui plecat,
impunându-le în memoria socială). Vezi capitolul Du cimetière au monument, în Michel Vovelle, La mort et
l’Occident. De 1300 à nos jours, Paris, Gallimard, 1983, p. 631-650.
32 Grupul respectiv, realizat în 1933, a fost așezat inițial în fața bisericii Sf. Parascheva de lângă Biblioteca
Centrală Universitară. Comuniștii au eliminat însă monumentele regilor Carol I și Ferdinand, amplasând
ansamblul acolo unde se află și astăzi. Pentru detalii vezi albumul realizat de Sorin Iftimi și Aurica Ichim, Iași –
Capitala României (1916-1918), București, DAR Development Publishing, 2017, p. 284-285.
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În Iași, șirul marilor statui-emblemă începe și se termină cu doi domnitori medievali:
Ștefan cel Mare, din fața Palatului Culturii, și Mihai Viteazul, din Copou. Chiar dacă primul
e știut și ca „mânios și de grabă a vărsa sânge nevinovat”33 și poate fi catalogat, după
criteriile de azi, drept un mare dictator, cel din urmă ar putea-o păți mai rău, ca victimă a
grilei „Black lives matter”34: întărind legarea țăranilor de glie, Mihai ar intra ușor în galeria
sumbră a stăpânilor de robi. Și atunci, mai pot oferi ceva statuile noastre? Sunt niște
întrebări care pot deveni ipoteze de lucru și, totodată, niște posibilități de a reintegra,
periodic, monumentele ieșene în fenomenul general-european din care provin. Așadar,
să ne punem din nou pe gânduri și să lămurim: dacă adevărata origine a monumentului
de for public nu este deloc naționalismul secolului XIX, ci vremuri mult mai vechi, cu
ce participă estetica respectivelor epoci (Antichitatea, Evul Mediu, Renașterea, Barocul
veacului XVII, Iluminismul) la geneza celor două statui ieșene care întruchipează și două
modalități de a ne imagina istoria? Iașul participă prea puțin la această competiție, dar avem,
totuși, cu ce să exemplificăm: ne gândim la statuia lui Alexandru Ioan Cuza, bine contextualizată istoric și tutelată de autentismul romantic, pe de o parte, și la aceea a lui Mihai
Eminescu, idealizată și oarecum atemporală, inspirată de neoclasicismul secolului XVIII,
pe de alta35. Căci naționalismul nu este inventator de bronzuri sau marmure omagiale.
Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei, București, Editura Științifică, 1967, p. 128.
Sensibilitățile create, în 2020, de toate sinonimele cuvântului negru, pronunțat ori ba sub semnul urii
rasiale, au afectat și monumentele de for public. Se ignoră, cu destulă rea intenție, faptul că acest cuvânt nu
are, oriunde și oricând, o finalitate ultragiantă. Să cităm, așadar, dintr-o lucrare ce contabilizează fraze
celebre în istoria Franței: „«Dumneata ești negrul? Ei bine, continuă! C'est vous le nègre? Eh bien, continuez!» Vorba
e atribuită lui Mac Mahon, președinte al Republicii, care ar fi rostit-o cu prilejul unei vizite la Școala Militară
de la Saint-Cyr, adresând-o unui șef de promoție (în argoul școlii: «negrul»). Mareșalul voia să spună:
«Continuă să fii un militar sârguincios și hotărât» și nu «Continuă să fii negru». S-a făcut apoi caz de faptul
că șeful de promoție de care era vorba pare să fi fost chiar mulatru sau metis. Cel puțin așa au susținut,
succesiv, Le Gaulois (4 martie 1898) și Le Figaro (2 iulie 1901)”. Vezi François Bluche, De la Cezar la Churchill.
Vorbe memorabile explicate în contextul lor istoric, traducere de Petru Creția, București, Editura Humanitas,
1995, p. 221.
35 Nota antichitizantă în care este concepută statuia lui Mihai Eminescu are un solid background cultural,
venind tocmai din secolul XVIII, când cultul „marilor bărbați” îi avea în vedere mai ales pe oamenii de
litere/știință: „Commander une statue en matériau durable – marbre, pierre, bronze – est, on le sait, un acte
onéreux de grande portée, traditionnellement réservé au souverain ou à son entourage immédiat. L'appropriation de ce type d’oeuvre pour célébrer des individus de la vie civile revient à leur conférer une aura tout
à fait singulière. Les anciens Grecs avaient défini une référence idéale. Pour eux, jusqu'à la fin de la période
hellénistique, le portrait n’existait que sous forme de statue, la réalité de la figure étant manifestée par le
corps tout entier, les qualités de l’homme s’exprimant par la perfection physique de son corps et la maîtrise
de sa gestuelle. Cette référence à l’Antiquité a pu ainsi cautionner l’utilisation du portrait statufié comme
étant le vecteur le plus approprié pour transmettre la notion idéale de grand homme”. Vezi Guilhem Scherf,
L’esprit moral de la sculpture: l'intellectuel statufié en grand homme, în Thomas W. Gaehtgens & Gregor
Wedekind (sous la direction de), Le culte des grands hommes, 1750-1850, Paris, Éditions de la Maison des
Sciences de l’Homme, 2009, p. 253. Și, totuși, statuia lui Eminescu nu poate fi pusă, pe de-a-ntregul, în contul
neoclasicismului. În realizarea ei contează și dorința sculptorului de a releva că spiritul învinge materia, în
ciuda destinului poate nefericit al intelectualului. Modelul suprem ar fi monumentul pe care Auguste Rodin
îl închina scriitorului Honoré de Balzac. Este socotit un manifest contra statuomaniei oficiale din Franța celei
de-a Treia Republici. Academismele (costumul de epocă, alegoriile, lungile inscripții) lipsesc, aerul de protest
estetic venind din faptul că „le figuratif est limité au visage, le corps s’enfouit peu à peu dans une masse à
33
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„Vinovată” este geneza individualității moderne, mai precis a celei renascentiste: cum ar fi
„premierea” unui condotier italian, de felul lui Bartolomeo Colleoni (1400-1475), cu un
monument ecvestru, edificat în inima Veneției de către Andrea del Verrocchio (1480-1488)36.
Mai putem completa ulterior tabloul descifrând mici șarade: ce emuli putea să aibă un
monument, îndeosebi la inaugurarea lui?; care era structura sociabilităților festive la următoarele
comemorări și cum evoluau ele în timp? Esențial este că statuile se exprimă în termeni
culturali, cerând să fie înconjurate, din punct de vedere urbanistic, de o piață; pentru ca, din
punct de vedere simbolic, ele să instituie, prin intermediul ceremoniilor ocazionale, niște
norme de respectat în mod unanim, conciliant, civic, nepartizan. Sunt norme de conviețuire
care se impregnau în comportament și se perpetuau și după încheierea serbărilor, instituind
treptat acel perimetru de îngăduință reciprocă pe care-l numim spațiu public37.
Cu toate că, teoretic, au concepții diametral opuse, remarcându-se prin antiteza cu
cealaltă preferință estetică, în cultul eroilor observăm o coexistență a exigențelor neoclasiciste cu cele romantice. Nu le putem departaja cronologic, atribuindu-le categoric unor
decenii anume. Cele două atitudini se suprapun, se hibridizează, se prelungesc una prin
alta. Astfel, în îndelungatul secol XIX, sfârșit abia după izbucnirea Primului Război Mondial,
peine mouvante, où l’on peut voir à volonté les plis de la robe de chambre du travailleur nocturne ou le
progressif dégagement de la matière brute à l’esprit. Quoi qu’il en soit des interprétations de l’oeuvre en
termes positifs, il reste que, par ses négations, elle était un coup d'éclat décisif. Après Rodin, toute statue
classique aura un air de survivance” (vezi capitolul La „statuomanie” et l’histoire din lucrarea lui Maurice
Agulhon, Histoire vagabonde, I, Paris, Gallimard, 1988, p. 176-177).
36 Dintr-o istorie a sculpturii desprindem numai un paragraf, adiacent celor afirmate mai sus: „La
tendance à l’héroïsation du défunt, qui transforme le monument funéraire, va faire renaître une forme de
monument commémoratif à peu près disparu depuis l’antiquité: la statue équestre. À Vérone, Venise, Milan,
au cours du XIVe siècle, des sculpteurs avaient bien tenté de camper un homme sur un cheval, mais ce cheval
n’était qu’une monture inerte. Aux funérailles des condottieri le catafalque était surmonté par une statue
équestre, exécutée en matériaux provisoires” (Germain Bazin, Le monde de la sculpture des origines à nos jours,
Paris, Éditions Jean-Pierre Taillandier, 1968, p. 68).
37 „[...] spectacolul tragic poate să ajute la coeziunea corpului civic. Fără îndoială, era necesară la
vremea respectivă, date fiind schimbările importante care se produc în cetate, regenerarea spiritului de
coeziune al cetățenilor, dincolo de certurile și violențele cotidiene. […] Cuvântul este folosit în cadrul spectacolului tragic ca și în dezbaterea politică, pentru a încerca să rezolve conflicte a căror violență rămâne
teoretic verbală și nu accede la planul fizic. Asistăm în ambele la dezbateri (agon) în care părțile aflate de față se
dedau unor adevărate întreceri oratorice pentru a-și apăra punctul de vedere cu argumente puternice. Rezolvarea acestor conflicte este încredințată de către cetățeni unora dintre ei, personaje de teatru sau oratori […]
[s.a.]” (Cristophe Cusset, Tragedia greacă, traducere de Bogdan Geangalău, Iași, Institutul European, 1999,
p. 7-8). Despre raporturile dintre tragedie și mit, același autor precizează: „[...] când tragedia, la rândul său,
modifică mitul și îl reconstruiește, ea aduce inovații mai radicale, care schimbă în mod hotărâtor semnificația
însăși a povestirii mitice (în măsura în care se face trecerea de la un fapt general, ce funcționează ca memorie
colectivă, la o formă literară strict reglementată). […] În cadrul tragediei […] eroii nu sunt modele: ei sunt
«problematici». Ei nu mai au o valoare absolută, ci propun o interogație asupra omului. Ei nu sunt arătați în
acțiunile lor exemplare (de exemplu, Hercule în timpul îndeplinirii muncilor sale, Iason în expediția sa în
Colchida), ci în situații dificile și mai «umane». Tragedia insistă, prin mit, asupra conflictelor și ambiguităților” (ibidem, p. 11). Dorindu-și o altă lectură asupra eroului, romanticii se puteau inspira chiar din sursele
antice. În fond, într-o lucrare clasică despre teatrul antic, Guy Rachet rezerva un subcapitol numai țipătului
în tragedia greacă. Contrazice astfel ideea că scenografia acelor puneri în scenă ar fi fost mai mult un ritual
decât un act de creație (vezi Strigătele și tăcerea, în Guy Rachet, Tragedia greacă, traducere de Cristian Unteanu,
București, Editura Univers, 1980, p. 210-213).
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vom repera peste tot cele două accepții fundamentale ale eroismului estetizat: a) serenitatea
și detașarea olimpiană a eroului neoclasic, stăpân pe mersul evenimentelor și împăcat cu
sine după împlinirea misiunii sale; b) frământările care stimulează eroul romantic, impulsionându-l spre autoafirmare și depășire de sine, pe de o parte, tot ele distrugându-l
finalmente, pe de alta. O anumită acomodare a celor două tendințe interpretative survine
din convingerea că măreția poate fi și introvertită. Astfel, în panteon pot rămâne și
cărturarii (statuia lui Nicolae Iorga lipsește încă Iașilor)38, nu numai protagoniștii scenei
politice; care, după 1815, tindeau să confiște cumva ideea de eroism, conferindu-i înțelesuri preponderent militare. Astfel, statuile eroilor nu se supun succesiunilor cronologice
de tip didactic, menținând, într-o aceeași contemporaneitate, sculpturile de inspirație
neoclasică și cele de factură romantică: chipurile senine, la exterior, ale neoclasicismului, și
cele contorsionate, pe interior, ale romantismului. Statuia eroului neoclasic își reprezintă
personajul în epilogul istoriei sale, pe când monumentul romantic își redă eroul în preambulul celebrității. Nicio personalitate a vieții sociale nu era predestinată ab initio statufierii,
acest gen de venerare fiind adjudecat fie de-a lungul întregii vieți, fie printr-o înfăptuire
ieșită din comun. Indiferent ce stilistică îi reproducea chipul, parcursul existențial al indivizilor supuși procesului de eroizare arăta cam la fel: sunt eroi care scrutează cerul de pe
cal, după ce au privit pământul din genunchi. Ne și întrebăm: dacă în tragedia greacă e atâta
frământare sufletească, de ce sunt așa de calme statuile neoclasice, inspirate din mult adulata
Antichitate? Eroul antic nu e binedispus dintotdeauna, basmul lui fiind ulcerat de pornirile
contradictorii ce-l macină, dând traseului antum un caracter stihial 39. Ecologia lui interioară se fortifică postum, când statuia așază eroul într-o eternă odihnă vizuală: ne place
indulgența cu care ne privește de pe al său postament. Personajele avute în vedere ne sunt
deci înfățișate la un final de soartă, cu obiectivele atinse, pe când cele romantice sunt
surprinse în toiul încleștării cu sinele și cu semenii și când idealurile vizate nu sunt încă
accesibile. Statuia primului ni-l prezintă deja aureolat, pe când cel de-al doilea e doar în
drum spre apoteoză. Eroul înveșnicit în manieră neoclasică accede, după impasuri aparent
de netrecut, la o așezare definitivă a chipului său de învingător. Cel romantic dimpotrivă, ne
În 2020 se împlinesc 80 de ani de la pierderea Basarabiei și se știe ce atitudine curajoasă a avut atunci
Nicolae Iorga. În însemnarea din 27 iunie 1940, istoricul era de părere că: „[...] se impune resistența ca o
datorie de onoare, chiar cu siguranța că vom fi învinși”. Vezi Nicolae Iorga, Jurnalul ultimilor ani (1938-1940),
București, Editura Humanitas, 2019, p. 293-294. Iar pe 27 noiembrie ar fi trebuit să ne amintim că au trecut
tot opt decenii de când Iorga a fost ucis de legionari, în același an 1940. Dar poate că deficiența cea mai mare
este absența unei statui care să onoreze biografia marelui matematician, astronom, reformator, academician
și ministru al Instrucțiunii Publice Spiru Haret, născut în Iași, la 15 februarie 1851. Bustul care „amintește”
azi de eminentul om de știință și de stat este absolut insuficient și exclude, din adevărata memorie a Iașilor, o
personalitate ce reprezintă efectiv acest oraș. O personalitate care întruchipează atât spiritul de sacrificiu al
romanticilor, cât și ideea de „părinte ale națiunii” este Costache Negri. Prezența lui în grupul statuar dedicat
lui Alexandru Ioan Cuza trebuia dublată, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Mihail Kogălniceanu, de un
monument autonom. După câtă istorie știm, atâtea statui avem.
39 „Stihial” este un termen al lui Ștefan Borbély, care ne dă o interpretare mai insolită a tragismului antic:
„[...] tragedia reprezintă confruntarea omului cu o situație pe care aptitudinile sale intrinseci nu o pot influența.
[...] Tragicul fixează ființa în tensiune, deschide drumul implacabil spre moarte, prin consumarea unei anticamere
prelungite a ei, care este vina: să credem, deci, într-o psihoză colectivă, menită să perpetueze voluptuos tensiunea,
în locul detensionării, care e legea de bază a funcționării oricărui grup?” (Ștefan Borbély, op. cit., p. 160).
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dă de înțeles că ar mai fi avut ceva de spus și că statuia nu-l trece cu totul în posteritate; în
consecință, revine adesea în dezbaterile, partizanatele și remușcările publice, ca o fantomă
sau ca revenant, cum numesc francezii acei nedreptăți cu o postumitate controversată.
Să o recunoaștem, monumentele existente în orașul nostru nu ilustrează suficient aceste
căutări imagistice, îndeosebi ideea de patos. Excepție fac, prin expresivitatea lor sporită, monumentul cavaleristului din Copou și acela al Reîntregirii din fața Universității de Medicină și
Farmacie. Or, ca să ne apropiem iarăși statuile de acum, să le simțim cu adevărat ale noastre, se
cuvine să ridicăm altele, cu un efect de real mai pronunțat. Căci fiecare erou este un rezultat
particular, produsul întâlnirii câtorva calități umane universale. Spre deosebire de eroul
neoclasic, unul inaccesibil și invincibil, eroul romantic, „suferindul”, se poate desprinde
oricând dintre noi, oamenii comuni. Dacă adepții neoclasicismului nu vedeau decât un
erou atemporal, un model omnivalabil, existent parcă de când lumea, romanticii încercau
să surprindă merituosul în devenirea lui, studiindu-i apariția, formarea, apogeul, impasurile, accidentele, biografia în general. Se accentua mereu posibilitatea ca orice individ să
se afirme, insistându-se pe originea-i umilă, care nu anunța nimic. Așa a apărut, în literatură,
mitul celebrului nedorit, cocoșatul de la Notre Dame, al lui Victor Hugo. Romanticii
căutau să elogieze tocmai pătimirile îndurate de cineva pentru a-și atinge „mai înaltul”.
Clasicismul agrea apoteoza, romanticii − drumul către ea, sacrificiile și zbuciumul eroului,
obstacolele de care trecuse pentru a-și câștiga nemurirea40.
Mihail Kogălniceanu se referă respectuos la antichitate, arătând însă că a venit rândul
istoriei recente să se ridice, prin reușitele contemporanilor, la rangul de narațiune exemplară.
Prețuim realmente trecutul antic numai dacă îi opunem un prezent comparabil cu el, nu
unul complexat, steril, eșuat. Venerăm cu adevărat antichitatea nu atunci când o imităm cu
docilitate, ci atunci când reușim, la rândul nostru, fapte de excepție, apte să continue, la
același nivel, povestea lui Ahile. A spune mereu că succesele lui Alexandru Macedon sunt
inegalabile, înseamnă să le scoți din istorie, să le împingi în legendă și atemporalitate,
făcându-le inutilizabile aici și acum. Nu păstrăm, finalmente, decât memoria acelor epoci
cu care mai putem stabili unele filiații, oricât de simbolice ar fi ele. Așa că cea mai sigură
metodă de a ne îndepărta antichitatea era aceea de-a o parafraza mecanic, mai ales în artă,
cu gândul că nu vom izbuti să o depășim vreodată. Or, romanticii credeau că o mențin în
actualitate numai dacă reușeau lucruri demne să figureze într-o aceeași istorie cu Platon,
Pericle, Cato. Dacă citim discursul lui Mihail Kogălniceanu, ocazionat, în 1843, de inaugurarea cursului de istorie de la Școala Mihăileană, ne vom convinge de acest lucru41. Cultul
„Nemurirea care ia forma slăvirii poetice a faptei excepționale este prima modalitate a transgresării
finitudinii: evocat în mari reuniuni comunitare, la sărbători și la petreceri, eroul evadează din segmentul de
timp al vieții de muritor. […] Lucrul consumat este smuls din absența trecutului lui și pus, oricând în viitor,
la dispoziția oricui. Pe scurt, el este de-neantizat și devine nemuritor. […] Povestea gesturilor care supraviețuiește gesturilor ca atare a fost tipul de nemurire sub care a stat epoca eroic-homerică a grecilor [s.a.]”. Vezi
capitolul Faima ca pomenire perpetuă, în Gabriel Liiceanu, Nebunia de a gândi cu mintea ta, București, Editura
Humanitas, 2016, p. 31-33.
41 „Domnitorul, prin istorie, se deșteaptă la nobila ambiție de a face lucruri mari și drepte și, prin
urmare, de a trăi în viitorime. Lauda neștearsă și nemurirea cu care sunt încununați ocârmuitorii cei buni,
defăimarea și ura, care sunt totdeauna partea celor răi, îi cu neputință să nu le insufle în inimă dorința spre
bine și spre virtute, dacă inima lor nu le este încă stricată prin cangrena lingușirii. Cele mai înalte izbânzi,
40
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eroilor este vectorul unui model formativ de la începutul epocii moderne; mai exact, al
preocupării pentru formarea sinelui; este consecința mirajului stendhalian (Mănăstirea din
Parma și celelalte romane) pentru o viață ieșită din comun, singura aptă să ne scoată dintr-o
existență mediocră, burgheză, monotonă. Mai aproape de noi, Mihail Iurevieci Lermontov
se distingea prin romanul Un erou al timpului nostru, apărut în 1840. Eroul principal,
Peciorin, arborează un egoism complex, unul al nepăsării de sine care-i ține loc de curaj. Și
își cultivă, compensatoriu, o aroganță a jocului de-a soarta; o temeritate duelistă cu damf de
operetă. Își provoacă destinul atât de îndemânatic, încât acesta are cinismul de a-i face pe
plac. Peciorin se încăpățânează să prezică moartea camaradului, Vulici, iar aceasta nu moare
la ruleta rusească, așa cum era de așteptat, ci împușcat din întâmplare, de un cazac în stare
avansată de ebrietate42. Problema este că ficțiunea devine uneori mai adevărată decât realul:
un an mai târziu, autorul romanului, Lermontov, chiar murea împușcat într-un duel.
Interesul sau dezinteresul pentru cultura riscului se repercutează deci asupra modelului
de erou pe care îl îmbrățișăm: fie vedem în el întruchiparea unor valori fără vârstă, fie
elogiem accesibilitatea experienței lui, șansa ca noi să-i luăm într-o zi locul. Dezbaterea în
jurul statuii lui Laocoon transmite modernității două atitudini față de suferință și, implicit,
două abordări ale eroismului43. Cei care ignorau drama preotului troian puneau accentul
pe frumusețea statuii și pe generozitatea ideii pe care ea ne-o transmite. În traducere
modernă, aceasta înseamnă că suferința este irelevantă în posteritate, important fiind ceea
cele mai slăvite fapte, nu vedem oare că s-au îndemnat prin istorie? Spre pildă biruința Asiei, după mărturisirea tuturor istoricilor vechi, s-a pricinuit prin densa citire a Iliadei de către Alexandru cel Mare. Cine nu
știe că acest falnic izbânditor purta, necontenit, cu sine, într-o cutie de aur, poema lui Omir, și ce este Iliada
altă decât o istorie în versuri, cea mai veche și cea mai frumoasă din toate! Făr-a merge în veacuri așa
depărtate, nu s-au văzut mai în zilele noastre un alt Alexandru, Karl XII, deșteptându-și geniul spre izbânzi
și slavă, prin cetirea vieții Macedoneanului […]. Simplul particular în cetirea istoriei găsește mângâiere
pentru relele de față; ea îi arată că, prin o tristă fatalitate, perfecție n-a fost niciodată în lume, că virtutea mai
totdeauna a fost prigonită în viață, și că răsplata ei, cele mai multe ori, nu i-a venit decât după moarte”
(Mihail Kogălniceanu, Cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie națională în Academia Mihăileană rostit în
24 noemvrie 1843, București, Editura Librăriei Socec & Co., 1909, p. 10-12).
42 M. I. Lermontov, Un erou al timpului nostru, traducere de Alexandru Philippide, București, Editura
Litera, 2020, p. 206-217.
43 Plecând de la grupul statuar Laocoon, descoperit la Roma în 1506, Simon Richter opinează că estetica
epocii neoclasice s-a intersectat cu discursuri psihologizante și medicale; așadar, mai naturaliste și mai
deschise spre detaliul anatomic și spre violența exercitată asupra corpului; „avocații” Antichității pactizau,
indirect, cu spiritul anticlasicist (Simon Richter, Laocoon’s Body and the Aesthetics of Pain, Wayne State
University Press, Detroit, 1992, p. 11). Neoclasicismul și romantismul reprezintă două căi de a disimula
durerea, dar fără a confunda expresivitatea cu realismul; ultimul este, totuși, prea aproape de datele concretului, vulgarului, derizoriului. Dacă în concepția neoclasică trupul este reflectarea unui suflet care îl domină
cu totul, în accepția romanticilor, corpul nu se emancipează, însă redă cu sinceritate tot consumul afectiv.
Potrivit criteriilor romantice, trupul nu face de râs sufletul, ci îl pune în valoare. Dacă în discursul neoclasic
sărmana anatomie nu e în stare să divulge zbuciumul inimii, în disertațiile romantice sufletul trăiește tocmai
prin corp, se exprimă prin intermediul lui. Neoclasicismul găsește frumosul acolo unde suferința e ascunsă
cu demnitate, pe când romantismul supralicitează tocmai trăirea ei nemijlocită: artistul trebuie să transmită
în amănunt un sentiment ori altul, pentru ca spectatorul să poată fuziona cu stările prin care trece eroul. Vezi
F. R. Ankersmit, The Sublime Dissociation of the Past: Or How to Be(come) What One Is No Longer, în „History
and Theory”, October 2001, p. 295-323. De asemenea, am consultat Henry Hart, Robert Lowell: The Politics of
the Sublime, în „Twentieth Century Literature”, Vol. 37, No. 1, Spring 1991, p. 105-129.
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ce eroul izbutea cu prețul vieții. Moartea era eufemizată, fiind suprapusă pe finalul apoteotic al poveștii. Rezulta, așadar, un erou suprauman, egal numai cu propriile performanțe; el deriva dintr-o esență platoniciană, dintr-un model intangibil pe care îl adoram
fără a ni-l putea apropia realmente. Dimpotrivă, cei care se lasă impresionați de moartea
preotului Laocoon, de tragismul situației sale, par mai romantici, mai înclinați să contextualizeze modelul, să îl adapteze la modernitate. Subliniau mai puțin general-umanul și
parcă mai mult originalitatea unei biografii, elementele care o deosebeau de celelalte,
făcând-o de neuitat. Laocoon era mai mult un caz în sine, nu un arhetip44. Romantismul nu
agrea un Erou cu majusculă, acesta putând fi doar imitat, nu și concurat; prin urmare,
marile excepții nu aveau cum să întrunească simpatiile romanticilor, obsedați, ca personajele lui Stendhal, de convingerea că marile fapte stau în putința fiecăruia dintre noi.
Romanticii nu proslăveau suferința, dar iubeau în ea faptul că umaniza marile modele,
democratizându-le. Compătimind eroul pentru ceea ce îndură, nu îi micșorăm meritele −
considerau ei −, nu îi afectăm imaginea, meritele, legenda. Dimpotrivă, evidențiem că un
om din carne și oase este capabil să își înfrângă teama, boala ori îndoielile și să se impună
în memoria colectivă cu o realizare de seamă.
În gândirea clasicistă se glorifica reușita omului de excepție, în aceea romantică exaltându-se
încercările și sacrificiile care precedaseră izbânda. Spre deosebire de gândirea neoclasică45, potrivit
căreia suferința nu putea fi afișată pentru a nu micșora grandoarea eroului semi-divin, în
estetica romantică, ostilă cosmetizărilor, țipătul de durere era un indicator al sincerității, al
sacrificiului, al concordanței cu realul. Estetica romantică valorifica durerea de orice fel,
deoarece ea provoca senzații puternice și sentimente nedisimulate, necontrolate, spontane.
Omul suferind este silit să se dezvăluie, să se accepte, să se definească. Altfel spus, intensitatea
durerii și expresivitatea cu care omul o exprima deschis, fără cenzură, erau puse în legătură
cu ideea de autenticitate. Cele îndurate nu se restrângeau la un rictus epidermic, calvarul
ajutându-ne să exteriorizăm ceea ce avem mai profund în noi. Existai în măsura în care
Care era, în fond, dilema: exteriorizarea durerii ar fi imorală, resemnându-ne cu propriile slăbiciuni și
descurajându-ne pornirile nobile?; sau ne arată că și eroii erau oameni din carne și oase și, cu toate acestea,
au fost capabili de sacrificii memorabile? Neoclasicismul era mai mult anacronic decât paseist, deoarece nu
manifesta o simplă atracție pentru antichitate; încerca oarecum să o reactualizeze, nu să regreseze în acele
vremuri îndepărtate. Era ceva diferit de reenactment-ul romantic aplicat Evului Mediu. A imita un model pentru
a-l conserva, reînvia, adapta ori păstra în atenție nu implică, neapărat, o nostalgie. Poate fi o auto-limitare; sau
poate alegerea unei idei de perfecțiune pe care o faci intangibilă dacă nu o împaci cu ziua de azi. Frumosul e
blând, sublimul poate fi terifiant. Frumosul este lăsat neoclasicilor, fiind asociat prea mult cu echilibrul,
cumpătarea, măsura, proporția, simetria. Sublimul e mai afin cu subiectivitatea individului, cu emoțiile
netransmisibile și irepetabile, cu depășirea măsurii prin trăiri neîncadrabile în canoane; este imprevizibil,
nemăsurabil, excesiv, solicitant. Frumosul este elegant și odihnitor, ordonat și consolator. Sublimul poate fi
spasmodic, convulsionat, turbulent; e mai aplecat către empiric, către senzații, gusturi și fiziologie. Sublimul
este legitimarea unui alt mod de cunoaștere – mai corect spus, de apropiere prin afect și imaginație − a unor
registre de existență imposibil de captat în raționamente (Thomas Weiskel, The Romantic Sublime: Studies in
the Structure and Psychology of Transcendence, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1976, p. 93).
45 Criticii sunt de părere că, în domeniul sculpturii, neoclasicismul nu a fost atât de pregnant ca în
pictură. Sculptura neoclasică e tributară barocului târziu, fiind considerată ca „bourgeois realism”; unul
caracterizat „by a more neutral surface treatment which did not seek to attract attention to itself”. Vezi Rémy
G. Saisselin, Neo-classicism: Virtue, Reason and Nature, prefață la catalogul lui Henry Hawley, Neo-classicism.
Style and Motif, The Cleveland Museum of Art, 1964, p. 15.
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sufereai, amplitudinea trăirilor hotărând cuantumul tău adevăr. Omul se ridica în propriii săi
ochi și se desăvârșea ca individ nu ascunzându-și slăbiciunile, ci recunoscându-și-le explicit.
Eroul romantic nu triumfa în virtutea calităților deținute, ci în pofida limitelor asumate.
Un episod relevant pentru istoria mai multor indivizi pretindea, în secolul XIX,
marcarea periodică a timpului scurs de la producerea lui. Iar în epoca modernă,
aniversarea unui an de la consumarea unui eveniment indica și nevoia de a crea fapte
memorabile demne de a fi retrăite. Se dorea ca societatea să nu piardă legătura cu acel
moment de referință, să se mențină, afectiv, în proximitatea lui. Nu se evidenția astfel
distanța temporală care îi separa pe oameni de acel moment excepțional, insistându-se,
dimpotrivă, pe felul cum acesta le locuia memoria și le explica, în continuare, viața
cotidiană. Aniversările exprimau deci tendința romanticilor de a nu-și menaja prezentul,
menținându-se, anacronic, în proximitatea a unor întâmplări exemplare46. Nu fixăm însă
romantismul doar într-o perioadă bine determinată cronologic – prima jumătate a
secolului XIX − și nu îl legăm numai de anumiți oameni ori de anumite subiecte. Istoria
fiind încontinuu chemată să participe la definitivarea unor identități colective, romantismul
era cumva permanentizat, ca atitudine față de timp, ca modalitate de raportare la trecut. De
exemplu, îl regăsim, în primii ani ai secolului XX, sub forma neoromantismului sămănătorist.
Care să fie marele noroc al eroului atât de adulat încă din zorii epocii moderne?
Cultul eroilor își are sorgintea în pasiunea romantică pentru lucrurile muribunde, pentru
vestigiile cetăților de odinioară, pentru oamenii de seamă căzuți în uitare. Admirându-le,
romanticii configurau două tipuri de raportare la trecutul cu care se solidarizau: a) mai
întâi, dorința de a practica un cult activ al eroilor, preluați, fiecare în parte, ca modele de
reușită pentru biografia tinerilor din secolului XIX; b) mai apoi, un cult pasiv și colectiv al
acelor eroi, elogiați de societate prin ridicarea unor statui ce le erau închinate. Cultul eroilor
nu este însă un subiect de istoria artei, simțindu-se mai bine în istoria receptărilor sociale47. Ne-am
întrebat dacă arta monumentelor publice a avut, într-adevăr, o relevanță memorială demnă
de luat în seamă, dar răspunsul nu poate fi același pentru începutul și pentru sfârșitul
modernității. La finele secolului XVIII și în tot veacul următor, sculpturile cu subiect istoric
erau niște genuri academiste de mare prestigiu, fiind susținute de autorități și bucurându-se
de un public pasionat. Sculptura avea o mare reprezentativitate, dându-ne indicii despre
„La sculpture ne veut plus seulement célébrer un homme mais un acte, c’est-à-dire une anecdote”
(Luc Benoist, La sculpture romantique, Paris, Gallimard, 1994, p. 58).
47 „[...] amintirea unui eveniment istoric sau a unui personaj autentic nu rezistă mai mult de două, trei
secole în memoria populară. Și aceasta pentru că memoria populară reține cu greutate evenimentele «individuale», figurile «autentice». Ea funcționează prin intermediul unor structuri diferite; categorii în loc de
evenimente, arhetipuri în loc de personaje istorice. Personajul istoric este asimilat modelului mitic (erou etc.), în
timp ce evenimentul este integrat în categoria acțiunilor mitice (lupta împotriva monstrului, frați dușmani
etc.). Dacă anumite poeme epice conservă ceea ce se numește «adevăr istoric», acest «adevăr» nu conține
aproape niciodată personajele și evenimentele precise, ci instituții, obiceiuri, peisaje. [...] Amintirea evenimentelor istorice și a personajelor autentice se modifică după două sau trei secole pentru ca să poată fi
ajustată mentalității arhaice care nu poate accepta individualul și nu conservă decât exemplarul. [...] S-ar putea
spune că memoria populară restituie personajului istoric al timpurilor moderne semnificația sa de imitator al
unui arhetip și de reproducător de gesturi arhetipale – semnificație de care membrii societăților arhaice au
fost și continuă să fie conștienți [s.a.]” (Mircea Eliade, Mitul eternei reîntoarceri. Arhetipuri și repetare, traducere
de Maria Ivănescu și Cezar Ivănescu, București, Editura Univers Enciclopedic, 1999, p. 46-47).
46
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sensibilitățile societății care și-o dorea și se recunoștea în acel bronz. La mijlocul secolului XX,
lucrurile nu mai stăteau la fel: cu toate că arta monumentelor de for public nu se stingea cu
totul, locul pe care îl ocupa în gusturile epocii nu mai era atât de privilegiat. Bronzurile au
încă spectatori, dar nu se mai înscriu între artele cu mare miză publică. Ele nu mai constituie
decât un gen printre atâtea altele și, în nici un caz, nu se mai numără printre cele mediatizate.
Monumentul este un premiu sau un avertisment? Câte puțin din amândouă variantele. În orice caz, el ar vrea să ne păstreze în memorie o persoană (om de arme, om de
carte, om de tribună), pentru a ne conecta oricând la epoca acesteia. Nu este, așadar,
dedicat exclusiv unui nume. Este ridicat în amintirea unui context uman mai larg, care
făcea cu putință o personalitate: familie, profesori, comilitoni, adepți, colaboratori. Omagiem
o situație complexă ca să evidențiem un individ pe măsura ei. Dar nu acel om ca scop în sine;
pentru că el nu dă seamă de cele întâmplate în biografia lui, fie ea și excepțională. Și nu
preamărim individul și atât, ci calitățile general-umane pe care omagiatul le ipostaziază
într-un mod care-l distinge48. Marii sceptici ar obiecta că și Hitler ar putea fi judecat astfel,
eludându-i-se crimele. Nu este însă așa: asumându-și statuia cuiva, o întreagă societate se
face responsabilă, trebuind să dea socoteală pentru ceea ce ea prețuiește. Or, Hitler nu e
propria lui problemă, ci un etern schelet în dulapul tuturor germanilor. O statuie nu se
restrânge la un individ, pune în dezbatere o lume. Tot așa ar trebui înțelese și recentele
atacuri asupra unor monumente: un om avea, poate, nouă calități și un singur defect, acela
de a fi proprietar de sclavi. La inaugurarea statuii sale s-au precizat, evident, meritele pentru
care era onorat cu un monument și, cu siguranță, că statutul de plantator nu se afla printre ele.
Nu facem istoria artei, căci este competența altora, mult mai credibil fiind să sondăm
o cultură istorică. Și nu ne interesează istoria sculpturii, ci ideea de portret; în această
poveste intră icoana bizantină, medalia jubiliară, efigia regală apuseană, gisantul 49 catolic,
monumentul funerar baroc, statuia de for public, mausoleele Primului Război Mondial.
Este, așadar, o istorie a procedeelor simbolice prin care se făcea „prezentă” o persoană
decedată, definitiv absentă. Portretele eroilor nu ne spun foarte multe din punct de vedere
artistic, mai grăitoare fiind disponibilitatea lor pentru anamneză. Așa cum citim un roman
istoric, tot astfel privim statuia, ca pe un text. Statuia este importantă nu prin subiectul pe
care îl abordează, ci prin grilele de lectură pe care societatea le pune la treabă, mereu altfel, atunci
când transpune în bronz amintirea cuiva50. Iar spectacolul inaugurărilor are un cuvânt greu de
Un teoretician al artei renascentiste, Leon Battista Alberti, preciza: „De vreme ce ținta sculptorului e
imitarea naturii, el trebuie să observe că problema imitației are două aspecte: trebuie să recunoaștem că
există trăsături universale și particulare. Toți oamenii seamănă între ei, dar în același timp nu există doi
oameni la fel” (Rudolf Wittkower, Sculptura. Procedee și principii, traducere de Sorin Mărculescu, București,
Editura Meridiane, 1980, p. 58).
49 „[…] această iluzie de viață insuflată unei statui ce decora un mormânt nu poate fi văzută doar ca un
simplu fapt estetic sau tehnic, ci trebuie – mai presus de orice – considerat drept consecința rolului său
simbolic. În orice caz, este un fenomen foarte complex. Exegeții sunt acum de acord că originea portretului
«verist» în secolul al XIII-lea trebuie căutată în sculptura tombală din aceeași epocă. Figura întinsă,
«dormind», dar «parcă vie», promite «învierea», spre deosebire de trista evidență a rămășițelor pământești
închise în pământ”. Vezi Victor Ieronim Stoichiță, Efectul Pygmalion. De la Ovidiu la Hitchcock, traducere de
Delia Răzdolescu, București, Editura Humanitas, 2011, p. 52-53.
50 Mai grăitoare sunt monumentele care nu au fost concretizate, discuțiile din jurul lor ajutându-ne însă
mai mult: „− Un alt proiect care nu s-a înfăptuit este subiectul unui memoriu din 1940, adresat de Emil Becker
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spus. În acest context, statuia este rezultatul unui mod de a privi o operă de artă, vizionând-o,
cum preconiza Diderot, ca pe un spectacol de teatru; monumentul pretinde o conivență a
participării sub girul obligației morale de a fi de față. Statuia este deci sinteza mai multor
arte, genuri, practici. E revelatorul unor coduri culturale, un inventar al tuturor factorilor
ce contribuiau cu ceva la formarea unui gust ori la cristalizarea unei reprezentări colective
despre istorie. Analizând o cultură istorică, urmărim felul cum se negociază o imagine
despre cele ce-au fost. Trebuie deci să știm ce actori intervin într-o dezbatere și mai ales
modul în care publicul larg, intelectualii, mass-media, filmul, teatrul, poezia, literatura își
spun cuvântul în definitivarea unei versiuni privilegiate dacă nu consensuale despre
trecut. Nu adulăm astăzi nicio persoană statufiată, dar apărăm − sau măcar cruțăm – afecțiunea pe
care un om o trezise celor care, în cu totul alte vremuri, considerau că merită măcar un bust.
De reținut
În veacul XIX, națiunile se coagulau pe măsură ce-şi descopereau, într-un trecut
adesea îndepărtat, acei oameni de excepţie care ipostaziau atunci calităţile de acum.
Obişnuiţi deja să luăm politicul în derizoriu, ne este cam greu să acceptăm că semeni ai
noştri, trăitori acum un veac şi mai bine, întruneau atâtea aprecieri încât contemporanii,
prieteni sau ba, se decideau să le înalţe un monument de for public. Vorbind despre
statuile secolelor XVIII-XIX, avem, aşadar, un pretext de a recapitula viaţa omagiatului, de
a-i identifica şi emulii cu aceleaşi convingeri, merite şi valori, dar şi adversarii cu care îl
punem în antiteză. În acele vremuri, dacă ridicam statui, puneam de fapt în bronz câteva dintre
marile noastre reuşite; însă decideam foarte greu ce înaintaş le întruchipa mai onorabil şi care
ministrului Casei Regale, Emest Urdăreanu, cu privire la un monument dedicat lui Armand Călinescu, însoțit
de o fotografie a machetei. [...]
− Un text impresionant prin patetism și sinceritate.
− Și nu era decât prima parte a acestui mesaj ce prefața noul proiect.
[...] Ce argumente aducea artistul pentru realizarea acestui proiect rămas, din nefericire, neîmplinit?
− Era vorba de concepțiile lui artistice, de aceea aș alege un paragraf-două.
− Sunt gata să transcriu!
− Mie, gândurile acestea ale bunicului îmi umplu inima de dragoste și admirație: Monumentul în amintirea
lui Armând Călinescu urmează să ilustreze nu înfățișarea exterioară, care în stilizări dimensionale se deformează − ci să
simbolizeze măreția calităților caracteristice, mai ales acelea care pot și trebuie să rămână exemplare, pentru toți,
totdeauna. Spre a evita inutilități plastice care împovărează atât ideea de monumentalitate cât și estetica adevărată, care
cunoaște realizări mărețe numai prin cele mai simple forme (Obeliscul, Piramida etc.), am ales cel mai creștinesc simbol
de jertfă, Crucea, încadrând-o pe fondul Școalei de Război și planul bulevardului, brațele crucei fiind singura simetrie
dominantă pe aripile construcției școalei de război.
− Într-adevăr, este aici o impresionantă sete de esențializare! Doamnă Becker, vă mulțumesc că mi l-ați
arătat, pentru că textul acesta, dincolo de dragostea de țară, de înțelegerea unei clipe istorice, este valoros și
prin felul în care vede sculptorul un colț din București, pregătindu-se să-l completeze, să-l modifice într-un
fel discret și, totodată, extrem de elocvent. Rândurile de încheiere sunt grăitoare: Prin simplicitatea formei,
crucea lui Armând Călinescu ar domina cartierul, înălțimea ei fiind 25 m, față de Obeliscul din Paris, al cărui monolit
are 22,83 m. Semnul milei, pe care îl înălțau Domnitorii biruitori pentru cei căzuți în luptă, legat de ideea Frontului
Național și de credința în pace − vor judeca peste vremi jertfa cetățenească și cultul național.
− Cu frământările de atunci, monumentul acesta nu avea șanse... [s.a.]” (Victoria Dragu Dimitriu, Cu
doamna Rodica Filip von Becker despre Bucureștii sculptorului Emil Wilhelm von Becker, București, Editura Vremea,
2019, p. 331-332).
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partid depozita cele mai multe dintre virtuţile naţiei. A deosebi trei tipuri de statui cu substrat
politic: a) consensuale, când inaugurarea este rodul unui acord negociat, dar unanim asupra
personalităţii omagiate; b) reparatorii, când se ridică un monument unor persoane faţă de
care ne simţim un pic vinovaţi; c) de frondă sau opoziţie, când se ştia că acea statuie sfida
regimul în exerciţiu, fiind utilizată ca reproş indirect la adresa contemporanilor şi a adversarilor politici ai defunctului urcat pe soclu.
Or, ce este o statuie? Este o modalitate de a face „prezentă”, la modul simbolic, o personalitate
fizic absentă. Mă întreb, însă, ce-i mai important? Statuia cuiva, ritualul inaugurării ei sau
regizorii evenimentului? Inaugurările de statui fiind tot mai ritualizate, se contura treptat o
cultură festivalieră, cu o parte oficială (liturghii şi defilări) şi o alta populară, inculcându-se
cetăţenilor ideea că, indiferent cu cine votau, veneau cu toţii dintr-o aceeaşi istorie. Astfel,
societatea se auto-teatraliza, regulile care se respectau cu acele prilejuri, sub imperiul
pietăţii, dar şi sub supravegherea poliţiei, ajungând să supravieţuiască ceremoniei, pentru
a contura treptat o idee de politețe, o alta de onoare, o adiere de pietate nu în ultimul rând.
Evident, şi organizatorii unui asemenea eveniment aveau propriile beneficii simbolice,
chiar acum, venind spre acest loc, amintindu-mi că unul dintre aprigii susţinători ai statuii
lui Cuza din Piaţa Unirii, A. D. Xenopol, are acum statuia lui în faţa Universităţii.
Făcând statui, cei din secolul XIX nu-şi fabricau zei. Erau prea critici cu ei înşişi şi cu
toată lumea. Mai ales că nu celebrau, cu niciun chip. supraoameni de imitaţie antică, ci
personalităţi contemporane, poate fragile, greu încercate, care plătiseră cu multe eşecuri
recunoştinţa tardivă a concetăţenilor. Apoi, fetişizarea suferinţelor romantice nu venea din
ipohondria epocii. Se vedea însă noua grijă pentru un fel irepetabil de a fi, al fiecăruia dintre
noi, pentru afirmarea de sine, pentru ceea ce lăsa individul în urma lui. De la cei ca Bălcescu
înţelegem că romanticii se temeau mai mult de mediocritate decât de moarte. Nu urau
viaţa, dar erau dispuşi să dispară dacă acesta era singurul mod de a se face remarcaţi.
Dacă nu mai putem trăi fără să distrugem statui, e limpede că nimeni nu ne poate
opri. Dar mai întâi să rememorăm niște adevăruri mărunte. Un monument ce-l înveșnicește pe eroul X nu este deloc umila lui efigie. Statuia este „cifrul” unui bagaj cultural
extins, adunat în decursul mai multor secole. Nu degeaba un monument văzut „aici și acum” este
ansamblul celorlalte bronzuri posibile pe același subiect. Fiecare sculptor înfățișează strămoșul,
transpunându-i imaginea după gusturile comanditarilor, după concurența inter-generațională, dar și după propriile percepții. Și, oricât de vechi ar fi un bust, rostul său este mereu
actualizat; în funcție de uitările necesare acum.
Ca să concretizăm realmente nuanțele înfățișate mai sus, Iașilor le-ar fi necesare niște
monumente mai expresive, căci rigiditatea predominantă nu reînvie eroi pe care îi
îndrăgeam încă din primii ani de școală. Căci statuia nu se naște de sine stătător, ci din
acumulări sau mode față de care monumentul public nu se află în centrul preocupărilor;
ea apare ca o modestă „aluviune” în marginea unor dezbateri axate pe cu totul altceva.
Statuia este întruchiparea unor împrumuturi, aproximări, adaptări, reabilitări. Ca realizare
„artistică”, ea poate fi și neoclasică, dacă discursul despre ea este romantic.
Istoricii nu au cum să elucideze o situație actuală. Pot să-i spună însă povestea;
refăcându-i pas cu pas evoluția, de la origini până în ziua de azi. Dacă din punct de vedere
diacronic urmărim ușor emergența și etapele interesului pentru statui, din punct de vedere
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sincronic-comparativ percepem o acută diferență: ce anume făcea statuile indispensabile
acum ceva vreme, și de ce nu ne explicăm anonimatul lor de acum?; de ce nu ni se par
indispensabile sau nici măcar respectabile? În fine, nu putem isca admirația, dar putem
întreține încă dezbaterea. Nu respectul ne lipsește, căci e ușor de mimat, atașamentul fiind
acela care, în realitate, nu ne încearcă defel. Și nu e vorba de așa-zisa dragoste de eroi,
evenimente sau vestigii (tuturor le găsim defecte), ci fidelitatea față de ceea ce noi nu am fi
dacă nu ar fi fost ele mai întâi. Depinde și de ce cult instituim, în funcție, cred unii, de o
anumită situare la „stânga” sau la „dreapta”: celor care au dominat istoria sau celor care
au fost victimele ei. În această ordine de idei, ne-am restrânge la o evaluare mai prudentă:
statuia este un semn de circulație în teritoriul fluctuant al memoriei, nu mai mult. Omul
văzând-o drept ripostă la ceva, impune trecutului mereu o altă hartă, în care noi decidem,
când și când, de unde vine răsăritul speranțelor și pe unde cade apusul lor. În relația cu
istoria, avem așadar două soluții: fie o acceptăm așa cum a fost, fie învățăm ceva de la ea.
Aplicând unor evuri îndepărtate măsura vremurilor noastre, n-o să mai avem un trecut pe
care să-l încredințăm viitorului. În orice caz, statuile nu vor deveni inutile dacă vom ști să
ne reformulăm dilemele trezite de un anumit monument. Și acesta va avea întotdeauna
ceva de zis; pentru că cei dinaintea noastră n-au apucat decât să-și descopere trecutul;
acum, când ei nu mai sunt, ne rămâne nouă să-l iubim și pentru dânșii.

The Origins of Statues in Iași. Brief Argument
(Abstract)
Keywords: sculpture, physical traits, heroes, allegory, memory.
History representation in art does not bear many complicities with an artist’s actuality; the
presence of a hero on the canvas or in marble is a temporary rememorating, left to the future,
when interpretations are decanted. Art is not an exclusive product of the context related to its
creation. Mostly history-inspired art – from paintings to sculptures – preserves an image, a
glimpse of intuition, which we conserve not by canonising it on spot, but by modelling it as we
give it away. It transposes – so to say – an instant for later, when different generations confer upon
a hero an ever-changing symbolical seniority, a new oldness. The curse of such type of art is that of
being permanently out of sync from the present of its spectators. The public forum monuments
have a hard time coming to terms with allegorising. They manage to popularise a hero and to
impose him in the conscience of a community if they preserve the physical traits, if they imitate the
attire of the targeted period, and if they accentuate a defining attitude for the person on the
pedestal. Normally, where such details lack, a modern – “stylised”, one may say – version cannot
be rejected. Such is the case of Orthodox icons, given that the figure of most saints is conventional,
not dependent on their actual faces.

188
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Strada „Elena Doamna” și evoluția sa istorică
Strada Elena Doamna de astăzi, care leagă Târgul Cucului de Cartierul Tudor
Vladimirescu era cunoscută în secolele XVII-XVIII ca Ulița Făinei sau Ulița Albă. Aceste
două denumiri cuprindeau în sine suficientă istorie urbană, după cum vom vedea în
continuare. În anul 1910, Primăria Municipiului Iași a dorit ca strada să poarte un nume cu
mai multă rezonanţă. Se știe că municipalitatea ieșeană a început să confere denumiri de
personalități unor străzi după 1860, din mandatul primarului Dimitrie Gusti. Momentul
1910 reflectă două evenimente importante. Administraţia locală comandase statuia lui
Alexandru Ioan Cuza, pe care dorea să o amplaseze nu în actuala Piață a Unirii, ci în
Piațeta Cuza Vodă din fața Primăriei de atunci (între Hotelul „Continental” și Restaurantul
„Select”). Cu acest prilej, chiar înainte de pregătirea soclului, piațeta fără nume a căpătat
denumirea de „Cuza Vodă”, iar vechea uliță a Goliei a fost numită „Cuza Vodă”, în 1910,
chiar dacă statuia a fost inaugurată abia în 1912.
În anul 1909, încetase din viață Doamna Elena Cuza, cea care se îngrijise cu atâta
devotament de memoria Domnitorului Unirii, încă din 1873. Cum nu se obișnuia să se dea
străzilor numele unor persoane aflate încă în viață, la 1910 se ivise un bun prilej pentru a
onora, în acest fel, figura memorabilei Doamne. A fost aleasă Strada Albă pentru simplul
motiv că se afla în prelungirea străzii Cuza Vodă. Nicio clădire de pe această stradă nu era
legată, în vreun fel, de biografia Elenei Cuza. Era însă o arteră importantă, frumoasă, a
fostei capitale, potrivită pentru un asemenea titlu. Astfel, din Piața Unirii, trecând prin
Târgul Cucului și coborând spre Tătărași, se realiza un ax al memoriei dedicat familiei
Domnitorului Unirii de la 1859. Această decizie a marcat viitorul orașului, în deceniile
următoare, când s-a dorit marcarea unor străzi ieșene cu nume ale reprezentanților Casei
Regale; traseul a fost făcut între Copou și Gară: Bd. „Carol I”, Esplanada „Regina
Elisabeta”, stradela „Principesa Maria”, Bd. „Ferdinand I”.

*

Complexul Naţional Muzeal Moldova Iaşi.
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Fig. 1. Vederea Iașilor dinspre Tătărași.
În stânga, zona biserici Bărboi și a Străzii Albe (ante 1870).

De la Ulița Fânăriei la Uliță Albă (secolele XVII-XVIII)
Dar este bine să începem cu începutul. Pe la sfârșitul secolului al XIV-lea Iașul,
așezarea de pe malul Bahluiului, făcea pasul de la rural la urban, dobândind trăsăturile
unui târg medieval. „Drumul creează orașul” – este o veche axiomă istorică. O întretăiere
favorabilă de drumuri a contribuit la acest salt. Un asemenea drum ducea, peste Prut, la
Cetatea Albă; un altul spre Polonia, la Liov (Lemberg). Drumul ce trecea vadul Bahluiului,
în zona Podului Roș, la sud-vest de oraș, putea fi ușor controlat de Curtea Domnească
situată pe promontoriul înalt din apropiere, pe care se înalță astăzi Palatul Culturii. Pe
acest platou se află „Punctul zero”, nucleul urban inițial. Lângă garnizoana reședinței
domnești s-a instalat vama domnească.
Spre răsărit s-a întemeiat „târgul vechi” (lângă biserica Barnovschi) și ulița Trapezănească
(a schimbătorilor de bani), strada Grigore Ghica Vodă de astăzi. Astfel, spre răsărit, s-a
dezvoltat, treptat, axul comercial al orașului, denumit în documente și „dricul târgului”.
Orașul s-a întins până la următorul obstacol natural: marginea de est a platoului central, pe
sub care curgea râul secundar al orașului. Marginea dinspre Tătărași era conturată în secolul
al XVII-lea de o veche uliță, numită succesiv Ulița Făinii, Ulița Albă, Ulița Agenției Austriece,
Ulița Zagură (fig. 2). În ea se opreau capetele mai multor străzi importante, adevărate artere
comerciale ale orașului: Ulița Beilicului (str. Grigore Ghica), Ulița Sf. Vineri (Bd. Anastasie
Panu), Ulița Goliei (str. Cuza Vodă) și Ulița Sf. Spiridon (Bd. Independenței).
„La întretăierea actualelor străzi Bucșinescu și Elena Doamna, sub biserica mănăstirii
Sf. Ioan Zlataust, la începutul secolului al XVII-lea se afla marginea orașului.”1 Ștefan
Tomșa, în prima domnie probabil (1611-1615), a pus să se prelungească Ulița Făinei spre
podul de peste pârâul Cacaina. Dughenele de aici au fost dăruite apoi vistiernicului Boul,
ginerele domnului. La 1657 era necesară reamenajarea podului și dughenelor de aici. Nu
Istoria oraşului Iaşi, I, autori C. Cihodaru, V. Cristian, M. Dinu, V. Neamţu, M. Petrescu-Dîmboviţa,
Gh. Platon, D. Rusu, M. Timofte, Iaşi, Editura Junimea, 1980, p. 95.
1
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este vorba despre un „Pod al lui Ștefan cel Mare”, așa cum s-a crezut, ci despre o uliță podită
cu bârne de stejar și mărginită de două șiruri de dughene, care făceau trecerea spre
mahalaua Tătărași. Acesta era „Podul de lemn al lui Ștefan Tomșa Vodă”. Planurile orașului
Iași de la 1844 și 1857 ilustrau, încă, această realitate.

Fig. 2. Ulița Albă sau Ulița Agenției Austrice pe planul orașului Iași din 1844.

Fig. 3. M. M. Ivanov, Vederea Iașilor dinspre Tătărași. Podul lui Ștefan Vodă și Apeductul (1791).

Privită dinspre Tătărași, această coastă oferea o priveliște destul de pitorească, imortalizată la 1791 de pictorul Mihail Mateevici Ivanov. Pe lângă așa-numitul „Pod al lui
Ștefan Vodă” – o uliță podită cu bârne și flancată de dughene din lemn –, în desen poate fi
văzut și apeductul din piatră (fig. 3), construcție masivă, făcută pentru aducerea apei
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potabile la Iași, din zona Șapte Oameni (Ciric). Astăzi această zidire este dispărută și doar
o stradă din zonă îi mai păstrează amintirea, Strada Apeduct.
În veacul XVIII, această zonă din partea de est a orașului forma Mahalaua Cacainei,
sau Mahalaua Fânăriei. Ulița Fânăriei, a primit frumoasa denumire de Ulița Albă, după
construirea Bisericii Albe. Înainte de 1682 exista pe acest loc biserica cu hramul „Nașterea
Domnului”. Pe la 1750 biserica a fost refăcută, sub păstorirea preotului Veleșcu, primind
hramul Schimbarea la Față. Ulița ce coboară din strada principală spre intrarea în biserică
este cunoscută ca stradela Albă sau Ulița ce duce la Biserica Albă.
Ulița Agenției Consulare Austriece (1814-1858)
Clădirea la care facem referire se afla la ulița principală, în faţa Bisericii Albe. Fiind cel
mai însemnat obiectiv de pe Ulița Albă, în prima parte a secolului XIX, aceasta a dobândit
denumirea de Ulița Agenției Austriece2 (fig. 4). Astfel este denumită ulița în Planul Orașului
Iași realizat de J. Rasek (1844) și în Planul Orașului Iași desenat de Fr. Peitavin (1857).

Fig. 4. Ulița Agenției Austrice pe planul orașului Iași din 1857.

În anul 1813, boierii moldoveni au decis să cumpere trei case, care să găzduiască
principalele consulate străine din Iași, „pentru a nu se mai lua cu silnicie casele pentru
șederea consulatelor”. Prima soluționată a fost problema sediului Agenției Austriece
(Kesaro-Krăiești), pentru care s-a găsit o reședință pe Ulița Albă, în 1814. În acest scop a
fost cumpărată „casa slugerului Vasile Anastasiu din Mahalaua Cacainei, case mari, de
piatră, cu grajd, cuhnie (bucătărie), și alte trebuincioase ale casei primprejur, cu locul lor”.
Terenul pe care se afla clădirea aparținuse Epitropiei Sf. Spiridon, și proprietarul casei
plătea o chirie, numită „bezmen”, pentru dreptul de a folosi acest amplasament.
Ela Cosma, Consulatele, agenţiile consulare şi stărostiile austriei din principatul Moldovei (1846-1850), în
„Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj-Napoca”, tomul XLVI, 2007, p. 119-158.
2
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Suma fixată pentru vânzare a fost de 45.000 lei; cei 70 de boieri au reușit să adune,
prin contribuții personale, 37.670 lei, urmând ca diferența să fie recuperată de proprietar
din chiria pe primii doi ani. Boierii au decis că nu donatorii trebuiau să fie, pe viitor, beneficiarii acestei chirii, acordând acest beneficiu, de comun acord, bisericii Tălpălari „spre
veșnica lor pomenire”. Această închinare s-a făcut și ca o garanție de stabilitate, arătându-se
că astfel se înlătură posibilitatea ca acest imobil să fie scos la vânzare în anii viitori, spre
câștigul inițiatorilor.

Fig. 5. Privirea Iașilor dinspre Tătărași.
În centru se vede catargul cu steagul Agenției Austriece (1845).

Nicolae Dimachi nota că Agenția Austriacă a stat în casele din Elena Doamna, între
anii 1825-1827, când a ars târgul; apoi s-a mutat acolo Pompieria, până la 1842, și din nou
Agenția, fiind casele reparate de Mihail Sturdza, și sta până în 1858, când se mută în casele
din ulița Podul Verde, azi Carol I, unde este instalat Căminul studentelor „Regina Maria”
(Casa Catargi). Mai târziu avea să se instaleze în această clădire Serviciul Sanitar.
Casele date în folosință Agenției Austriece, proprietatea bisericii Tălpălari, au ars la
25 iunie 1833. Jurnalul Adunării obștești consemnează o listă de costuri și cheltuieli pentru
repararea caselor arse, precum și o listă de materiale necesare reparării. Porunca Domnului a
fost ca Eforia orașului Iași să suporte cheltuielile de reparații. Cu facerea lucrărilor a fost
însărcinat arhitectul austriac Johann Freywald, cel care a construit Catedrala Mitropolitană
și Palatul Rosetti-Roznovanu. El a reamenajat casele pentru găzduirea Academiei Mihăilene
și clădirea pentru sediul Teatrului cel Mare de la Copou. Arhivele păstrează și urmele
unor litigii ivite între biserica Tălpălari și Agenția Austriacă.
Pentru sediul Agenției au fost închiriate, cu contract (1833), casele lui Gheorghe Balș.
Este vorba despre marele vistiernic Iordache Balș (1776-1849), căsătorit cu Ruxandra Gr.
Sturdza. Este cunoscut un conflict dintre Smaranda Balș și Agenția Austriacă. Smaranda
Balș (1811-1886) era fiica mai mică a lui G. Balș, căsătorită cu Costin Catargiu. În casele
acestuia de la Copou se va muta Agenția Austriacă după 1880.
Agenția K.K. a cunoscut, probabil, și alte mutări provizorii în intervalul 1833-1880.
Astfel, la 1842, Agenția se adresa Secretariatului de Stat al Moldovei solicitând să-i fie
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destinată o încăpere în Tribunalul Criminalicesc pentru arestații supuși austrieci, deoarece
casa în care se mută cancelaria sa nu dispune de spațiu3.

Fig. 6. Strada Elena Doamna și Ulița Agenției Austriece, după planul din 1857
(după Cornel Coman).

Fig. 7. Ruinele Agenției Austriece și Hotelul Europa (2016)
Mai multe detalii despre locul şi sediul Agenţiei Austriece din Iaşi, la Marius Chelcu, Fragmente din
istoria oraşului Iaşi: reşedinţa Agenţiei Austriece, în AŞUI, LXV, 2019, p. 383-417.
3
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Agenţiei Consulare Kesro-Krăiești de la Iaşi îi erau subordonate Stărostiile K.K. de la
Focşani, Huşi, Bârlad şi Bacău. Consulatul General Austriac, pentru Moldova, își avea
sediul la Galați. Prin decretul imperial din 2 octombrie 1849, agenţia consulară de la Iaşi,
precum și cea de la Bucureşti sunt transformate în consulat general.
De la Ulița Agenției K.K. la Ulița Zagură
În lista denumită Ulițele, casele și dughenele capitalei Iași la 1853, Agenția Consulară
Austriacă este situată pe ulița Zagură. Cel puțin o parte a străzii a purtat această
denumire, deoarece în documentul amintit figurează și ulița Bisericii Albe, sau stradela
denumită „Spre Biserica Albă”. Locul lui Zagură, care a dat denumirea uliței, era spre
capătul din vale al acesteia, în dreptul intersecției cu str. Grigore Ghica vodă. Paharnicul Sion
amintește în Arhondologia sa despre doi frați Zagură, pe care îi credea veniți la Iași din Zagora
grecească. Iordache și Iancu Zagură au devenit funcționari în instituțiile statului. Iordache
Zagură era șef de Secție la Divanul Țării de Jos și locuia lângă biserica Sfinții Teodori.
Denumirea străzii Zagură se leagă de cel de-al doilea frate, clucerul Iancu Zagură,
care locuia într-o casă din dreptul intersecției Uliței Albe cu strada Grigore Ghica. Acesta
mai avea alte trei case învecinate între ele, pe strada Bisericii Albe. La 1835, slugerul Iancu
Zagură era revizor la logofeție; în 1837 a trecut la Divanul Țării de Jos, cu rangul de clucer.
El a urcat și alte trepte boierești, devenind paharnic în 1853 și ban la 1855. Eufrosina Zagură
a stăpânit până târziu locuința familiei amintită mai sus. O plimbare pe ulița Zagură, la
1853, arăta că aici își aveau casele Iancu și Hristodor Adamachi, spătarul Tudorachi
Vasiliu, aga Vasile Caranfil, 13 dughene ale armeanului Hagi Zaharia Ciolac, 12 dughene
ale mănăstirii Trei Ierarhi, 12 dughene ale căminarului Ioan Negruți. În colțul cu ulița spre
Biserica Albă își extinsese afacerea armeanul Iosip Mârza, care mai avea o cafenea pe
Podul Vechi. Ulița Zagură reprezenta limita mahalalei armenești în această parte a
orașului. Spre sfârșitul secolului XIX, ponderea populației evreiești din această zonă a
devenit una predominantă.
Despre casa Zagură-Pantazi, din str. Elena Doamna nr. 41 (47) (39), putem oferi mai
multe detalii, având în vedere însemnătatea sa pentru stabilirea vechii topografii a zonei.
Proprietatea era, între 1892 și 1912, un „loc sterp” din Despărțitura IV, din str. Ornescu
(fostă Grigore Ghica) colț cu str. Elena Doamna (fostă str. Albă), peste drum de Spitalul
Israelit4. Între anii 1882 și 1892, locul a aparținut doamnei Eufrosina Zagură. Aceasta a
promis locul, ca dotă, fiicei sale Eugenia Raicu, la căsătoria acesteia cu Gh. Pantazi,
funcționar (1906). Eufrosina Zagură a avut trei fiice: Ecaterina Florescu, Elena, căsătorită
cu D. M. Voicu, și Eugenia, căsătorită Raicu, iar apoi cu Gh. Pantazi. Se vede că toate
doamnele din familie aveau prenume cu inițiala „E”. Elena Voicu a renunțat la drepturile
sale de succesiune în 1907. În schimb, celelalte două surori și-au disputat averea rămasă.
În 1907, Eufrosina Zagură a făcut un testament în favoarea fiicei sale Ecaterina
Florescu, lăsându-i imobilul din strada Albă nr. 39, „cu tot locul și cu toate dependințele
aflate pe dânsul, precum și toate bunurile mobile aflate în casa defunctei”. Ecaterina este
4

ANI, Primăria Iași. Dosare imobil, nr. 421/41 (47).
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cea care s-a angajat să se ocupe de înmormântarea mamei, de toate „grijile sufletești”, timp
de șapte ani, și de toate rânduielile cerute de ritul creștin.
S-a păstrat o înțelegere scrisă între cele două surori, din anul 1910,
[...] pentru a restabili buna armonie, pacea și liniștea între noi, pentru a se stinge orice pretențiune rezultată din procesul pentru împărțeala averii de succesiune rămase de pe urma
defunctei noastre mame, Eufrosina Zagură, încetată din viață la 6 august 1907.

Eugenia Pantazi se obliga să recunoască testamentul matern făcut în favoarea Ecaterinei
Florescu, ce primise casa din str. Albă nr. 39. În schimb, aceasta ceda Eugeniei Pantazi
stăpânirea asupra imobilului din strada Ghica Vodă nr. 45, pe care aceasta îl deţinuse până
la acea dată, în puterea actului dotal. Imobilul era evaluat la 12.000 lei.
Într-un raport către Primar, din 10 aprilie 1908, se menţiona că:
[...] pe strada Albă nr. 41, colț cu strada Ornescu, se află crescută multă cătină în jurul zăplazului care este în parte stricat și sub acea cătină, care este de nepătruns, se adăpostesc câini și
mâțe care au devenit sălbatici, ieșind numai în timpul nopții, pentru a umbla după hrană, și
se ascund apoi, în timpul zilei, repezindu-se la trecători, apucându-i de haine printre zăplazi,
care e rar la scânduri; de asemenea cătina fiind crescută peste zăplazi, împiedică circulația pe
trotuarul de lângă zăplazii din strada Ornescu. Proprietarul locului fiind Gh. Pantazi, l-a pus
în vânzare, dar nu vrea să-l curețe, zicând că e prea costisitor.

La 21 aprilie, Gh. Pantazi, care locuia pe str. Kogălniceanu, era somat de Primărie ca
în termen de 10 zile să curățe cătina de pe zăplazii proprietății din str. Albă nr. 41.

Fig. 8. Casa Zoller și casa Zagură-Pantazi

La 22 februarie 1912, Gh. Pantazi cerea autorizație de la Primărie pentru a repara
zăplazul „ce îngrădește locul viran din str. Elena Doamna 41, colț cu strada Ornescu”.
Intenționa înlocuirea furcilor și a părților vechi de gard cu altele noi, pe o lungime de
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20 m. Strada Ornescu era considerată anterior o prelungire a străzii Grigore Ghica. Dincolo
de intersecție, partea care coboară pe lângă Spitalul Israelit, și-a luat denumirea de la
viceprimarul Ioan Ornescu (n. ? – d. 1896), care s-a aflat în fruntea orașului în perioada
23 iunie – 13 octombrie 1881.

Fig. 9. Intersecția str. Elena Doamna (Albă) cu strada Grigore Ghica Vodă
(după Planul orașului Iași din 1857).
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Fig. 10. Casa Zagură pe colțul străzii Ornescu.

Spitalul Israelit din Iași (str. Elena Doamna nr. 49)
Spitalul Israelit (fig. 11) s-a dezvoltat dintr-un hekdis secular într-o instituție modernă.
În secolul XVIII, chirurgul (roife) era cel care exercita un rol important în funcționarea
acestui lăcaș. Spitalul a dobândit o organizare mai temeinică după ce domnitorul Alexandru
Moruzi (1802-1806) a dat actul de constituire a Comunității Israelite din Iași, iar domnitorul
Ioan Sandu Sturdza a întărit acest act (1823). La 1829 funcționa în Iași un Azil pentru
bătrâni fondat de meseriașii evrei.
Imobilul actualului Spital a fost construit la 1843, pe Ulița Albă, prin strădania lui
Simon Leib Schwartz. Primii medici care au slujit acest așezământ au fost: Nissim, Blaustein,
Galuber și Rosenzweig. Instituția se finanța din diferite donații și legate particulare, care
nu asigurau un venit suficient pentru buna sa funcționare.
Comitetul Sănătății a făcut, în 1852, propuneri pentru reorganizarea Spitalului Israelit
din Iași. La 5 aprilie 1855 a fost aprobată Instrucțiunea pentru Eforia Comunității Evreiești din
Capitala Iași. În 1852, Consiliul de Miniștri solicita ca Spitalul Israelit să fie inclus în rețeaua
de spitale publice administrate de Epitropia Sf. Spiridon. Comitetul care a analizat starea
Spitalului recomanda însă ca acesta să fie administrat prin epitropi proprii. Aceștia mai
propuneau ca spitalul să fie extins printr-o aripă destinată bolnavilor, iar anexele (spălătoria, bucătăria și camera morților) să fie construite ceva mai departe de clădirea
principală (1858).
Epitropia Sf. Spiridon a renunțat, la 1860, să preia în structura sa și Spitalul Israelit,
invocând veniturile nesigure ale acestuia și situația economică dificilă din acei ani, care nu
permitea cheltuieli suplimentare.
După 1860, Spitalul Israelit a cunoscut o dezvoltare deosebită, la conducerea sa
succedându-se mai mulți medici-primari, precum: dr. Frenckel, Silbergweig, Taussig,
Rosenthal, Hertzenberg ș.a. La 1865, Ministerul și Direcția Serviciului Sanitar mulțumeau
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doctorilor Carpel, Lippe și Mendel, pentru asistența acordată populației ieșene. Doctorul
Leffler era evidențiat pentru organizarea Spitalului și pentru felul în care s-a ocupat de
îngrijirea bolnavilor de holeră.
La 1898, prof. Leon Sculy, medic primar al Spitalului Sf. Spiridon, a devenit medic șef
al Spitalului Israelit, unde a condus secția chirurgicală, fiind secondat de doctorii
Blumenfeld, Braunstein și Ochs. Dr. Leon Sculy a fost și primul decan al Facultății de
Medicină nou înființate la Iași.
La conducerea Spitalului Israelit s-au succedat, în anii următori, mai mulți medici,
precum vestitul Leon Daniel, S. Reischer, Albert Daniel, Isac Leibowitz, Wolf Wasserman,
Moritz Ghelber ș.a.
La 1903, prof. Ernest Djuvara, medic primar la Epitropia Sf. Spiridon, a introdus cursul
și demonstrațiile de clinică chirurgicală la Spitalul Israelit, unde a practicat pentru prima dată
principiile de asepsie și antisepsie la bolnavii secției care i-a fost pusă la dispoziție.

Fig. 11. Spitalul Israelit, vedere aeriană (c. 1917).

Strada „Elena Doamna” în anii 1916-1937
Strada Elena Doamna (fostă Strada Albă) avea un număr de 65 de proprietăți, dispuse
de-a lungul său: numerele cu fără soț erau 1-65, iar cele cu soț – 2-64. Numerotarea începea
dinspre Târgul Cucului, coborând spre zona Tudor Vladimirescu de astăzi. Strada făcea
parte din Circumscripția Polițienească IV, din Circumscripția Judecătorească Urbană II și
din Circumscripția Financiară I.
Pe baza informațiilor cuprinse în „Călăuza Iașilor” din 1916, putem schița un profil
social-economic al străzii, dar trebuie avut în vedere faptul că adresele indicate pentru
imobile reprezintă numerotarea veche, care a cunoscut modificări în timp, și nu mai
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corespunde cu cea de astăzi. Doar o cercetare specială în Arhive ar putea stabili echivalențele corecte cu adresele actuale5.
Ca instituții orășenești, pe strada Elena Doamna își aveau sediile Comisia Circumscripției IV (nr. 35) și Judecătoria Urbană Ocol II (nr. 24). Într-o casă închiriată a funcționat
aici, scurtă vreme, Gimnaziul „Alexandru cel Bun” (str. Elena Doamna nr. 15), înainte de a
se stabili în Casa Bașotă. Într-un alt imobil, al cărui număr nu este amintit, funcționa
Școala „Vasile Adamachi”.
Fiind o zonă locuită de o numeroasă populație evreiască, pe stradă existau mai multe
instituții israelite: Școala Profesională Israelită „La Steaua” (nr. 23), Cantina Școlară
Israelită „I.O.B.B.A. și I. Geltzer” (nr. 19). În 1842 fusese construit Spitalul Evreiesc (nr. 43),
ce funcționase până atunci în diverse imobile închiriate.
*
După Primul Război Mondial intervin anumite modificări în organizarea administrativă a orașului. Strada Elena Doamna se încadra la Secțiunea IV Polițienească, Secția I
Urbană a Judecătoriei Iași, la Secția III Financiară și la Secția 5 Sanitară. Numerotarea
imobilelor a fost și ea modificată, astfel încât pot fi sesizate schimbări față de epoca
anterioară.
Dintre instituțiile de stat, Inspectoratul Sanitar nr. 7 se afla acum la nr. 23; Serviciul de
Salvare funcționa la nr. 23; Judecătoria Ocolului I Urban se afla acum la nr. 19; Gimnaziul
„Alexandru cel Bun” își continua activitatea la aceeași adresă (nr. 15). Asemenea și Școala
Primară de Băieți nr. 8 „V. Adamachi”. Revizoratul Școlar își avea sediul în clădirea Școlii
„V. Adamachi”.
Pe strada Elena Doamna funcționa și Farmacia C. Păun (nr. 25), cu o filială pe
str. Labirint. Între alte instituții și asociații, este amintită Federația „Înfrățirea”, cu sediul la
nr. 10.
La acestea se adăugau şi instituțiile evreiești: Sinagoga rabinului de la Ștefănești;
Cantina Școlară Isac și Amalia Gheltzer, Spitalul Israelit (nr. 42), Maternitatea Israelită
(nr. 42). La Spitalul Israelit, cea mai importantă instituţie, clădirea principală, pentru boli
interne și chirurgie, avea la 1927, o capacitate de 140 de paturi. Policlinica a fost clădită la
1908 de fostul președinte Moritz Ghelberg. Azilul de infirmi a fost construit la 1905, din
fondurile fostei Societăți Comerciale Israelite din Iași, pe locul donat Spitalului de Sura
Mendel Langa; acesta avea o capacitate de 32 de paturi. Maternitatea israelită a fost clădită
în 1913, din inițiativa lui Willy Dinerman. Pavilionul de izolare, cu o capacitate de 24 de
paturi, fost construit în 1907, de către Jacques Lewin, din fondul lăsat de Carolina Lewin.
Din aceleași fonduri au fost construite sala de autopsie și casa mortuară a spitalului. După
uzura adusă clădirii prin folosire peste capacitate în timpul războiului (1916-1918) a urmat
o renovare a clădirii, în 1927, sub președinția lui Moritz Wachtel. Acesta a donat, din
Călăuza Iașului, 1916, de N. A. B. (N. A. Bogdan), Iași, Editura Librăriei „Autorii români”, 1916, 81 p.;
Noul ghid al Iașilor, întocmit de Constantin Dumitriu și Ioan Pătru, Iaşi, Prefectura Poliției Iași, Tipografia
„Progresul” (A. Grimberg, str. Unirii), 1927; Primul Anuar-Ghid al Municipiului Iași, 1935-1936, redactori:
Henri Burileanu, B. Caușanscky, Gh. Beringher, Paul Lazăr (ziariști profesioniști), Iaşi, Tipografia „Opinia”,
1935; Al doilea Anuar-Ghid al Municipiului Iași, Moldovei, Basarabiei și Bucovinei, 1936-1937, redactori: Henri
Burileanu, B. Caușanscky, Gh. Beringher, Paul Lazăr (ziariști profesioniști), Iaşi, 1936, 172 p.
5
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resurse proprii, 300.000 de lei pentru refacerea Spitalului. Spitalul nu era destinat doar
comunității evreiești, fiind deschis pentru pacienții de orice confesiune sau naționalitate.
Ghidul din 1927 menționează și pe posesorii de autovehicule, o noutate a epocii.
Dintre instituţii erau notate Inspectoratul Sanitar nr. 7 şi Societatea Salvării (camionetă,
automobil). Posesorii particulari de automobile erau Constantin Toma (nr. 18), P. G. Șerban
(nr. 22), V. I. Radu (nr. 25), Filip Ciorpaciu (nr. 29).
Avocați de pe strada Elena Doamna, la acea dată, erau: G. Ghipețeanu (nr. 16), Didi
Hulubei (nr. 16), Constantin D. Perdescu (nr. 16), Constantin G. Toma (nr. 18), G. Stoianovici
(nr. 19), Petru Șerban (nr. 22), Vasile I. Radu (nr. 25), Constantin Simionescu (nr. 31), Mihai
A. Natu (nr. 54).
Dintre medici practicanți este menționat în Ghidul amintit doar chirurgul Niculae I.
Apotecher (nr. 16), dar și moașa Elisa Popovici (nr. 57).
Câteva reclame de epocă amintesc și de comercianții care își desfășurau activitatea pe
strada Elena Doamna, însă acestea sunt informaţii parțiale și oferă doar o idee despre
profilul economic al străzii.

Fig. 12. Strada Elena Doamna, vedere aeriană (c. 1917).

Vestite în epocă erau Bodega „La Podgoreanu” și Magazinul de Vinuri Capel
Abramovici. Restaurantul „La Bătaia tunului”, al lui Mendel Feldman, era situat în Târgul
Cucului, la intersecția străzii Elena Doamna cu strada Costache Negri. Clienții erau atrași
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de oferta de vinuri renumite și preparate la grătar. Lupu Golden, comerciant de mațe
(nr. 23), care avea un punct de desfacere și pe str. Salhana nr. 1.
Pe strada Elena Doamna nr. 1, în Târgul Cucului, era magazinul lui Leon Katz, „La
noul Paradis”. Acesta desfăcea produse de manufactură, postăvărie și mătăsuri, făcându-și
reclamă cu prețurile mici. Tot acolo fusese deschisă, după război, și Galanteria „La Regina
Maria” ținută de David Schor (nr. 1). Magazinul de haine „second hand” al lui Strul
Zilberstein funcționa chiar vizavi, pe strada Elena Doamna nr. 2; patronul își îndemna
clienții cu prețurile mici, mărfurile fiind vândute la un sfert din preț.
Un vechi local de pe strada Elena Doamna era cel al lui Copel Abramovici; era
suficient de cunoscut, încât în reclame nu i se mai precizează adresa exactă. Acesta atrăgea
clienții cu „cele mai bine asortate vinuri naturale vechi, cele mai bune aperitive și tot felul
de mâncăruri zilnic proaspete”.
Cunoscut era și magazinul „La Trandafirul Roșu” de la nr. 6, ținut de Lupu &
Goldstein. Acolo se găseau articole de galanterie, lenjerie și toaletă.
În privința micilor întreprinderi industriale care funcționau în zonă la 1927, se cuvine
a fi amintită, în primul rând, Fabrica de Pânză „Bucovina” H. O. Spiegler & Co (nr. 58).
Cea de-a doua întreprindere remarcabilă era Fabrica „Energia” a lui Șulim Hazan
(str. Elena Doamna nr. 27), care producea bomboane, rahat și halva.
*
Anuarele-ghid ale Iașului din 1935-1937 oferă informații noi despre o altă vârstă a
străzii Elena Doamna. Aici funcționa, în continuare, Școala Primară nr. 4 de Fete, care s-a
mutat ulterior pe strada Muzelor; directoarea Școlii era Elena Popeia. Îşi continua existența
și Școala Primară nr. 8 „V. Adamachi”, iar pe aceeași stradă își stabilise sediul Inspectoratul Industrial (nr. 41).
În domeniul medical, alte instituții cu vechime, precum Spitalul Israelit (nr. 49), își
continuau activitatea. Serviciul Salvării (nr. 24) anima, desigur, cu alertele sale, ritmurile
acestei străzi. Farmacia C. Păun (nr. 11) asigura medicamentele necesare locuitorilor străzii.
Trecătorii, sau locuitorii străzii, își puteau imortaliza chipurile la Atelierul fotografic
„Mimoza” (fără număr). Pe strada Elena Doamna se aflau și câteva saloane de frizerie și
coafură: Iosif Baron (nr. 3), Lupu Lupu (nr. 14), Iosif Rubin (nr. 17) și frizerul M. Migircean
(nr. 60).
Pentru petrecerea timpului liber, existau și câteva restaurante, berării, bodegi, cârciumi,
dintre care cele mai cunoscute erau ținute de G. Braunstein (nr. 8) și Z. Abramovici (nr. 8) –
în incinta Hanului Ștefănești. Alături de aceștia, Ițic Lupu ținea un punct de desfacere
pentru Sifoane și Limonadă (nr. 6): sifonul mare 1,50 lei, sifonul mic 0,75 lei, iar limonada
specială 2,00 lei.
De-a lungul străzii își aveau domiciliul sau cabinetele numeroși medici practicanți:
G. Braunstein (nr. 1), Z. Abramovici (nr. 8), Const. Păun (nr. 11), Bercu Bernhard (nr. 11),
chirurgul Neculai Apotecher (nr. 14), Marcu Wais (nr. 16), medic la spitalul Israelit, Oslas
Boroș (nr. 18), Teodor Bulău (nr. 25), Max Katz (nr. 27), Lazăr Veiselberg (nr. 31), Maria
Urcinschi (nr. 43), Natalia Schleier (nr. 45), Rudolf Himelbrand (nr. 55), Netty Gutman
(nr. 56), Manase Kesselbrener (nr. 64). La acestea se adaugă Cabinetul Stomatologic al
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doctoriței Sirota Grosul. Doctorul Carol Dimer, ce locuia pe aceeași stradă, este amintit de
presa epocii ca scriitor și publicist.

Fig. 13. Plic cu antetul firmei „Deliciul Moldovei”, de pe str. Elena Doamna nr. 22.

Fig. 14. Reclamă a stomatologului Stela Spanier, de pe str. Elena Doamna nr. 3.
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Pe strada Elena Doamna își aveau cabinetele şi diverși avocați: Heinrichi Heimovici
(nr. 1), Bercu Chepner (nr. 1), Iosub Ornstein (nr. 17), Ițic Segal (nr. 20), Șerban Petru
(nr. 22), Carol Apostol (nr. 29), Ion Gavrilescu (nr. 35), Didi Hulubei (59).
În aglomerația urbană existentă, strada Elena Doamna oferea condițiile funcționării
unor mici întreprinderi industriale. Este cunoscută Firma de Construcții Scheiler, care își
avea sediul pe această arteră. Industria textilă a cunoscut însă mai multe obiective: una
dintre acestea era Fabrica de Confecții și Țesătorie a lui Wolf Marcovici (nr. 57); Fabrica de
textile și țesături „Bucovina” (nr. 58), care se recomanda ca prima fabrică de acest profil
din Iași. Pe stradela Albă, în zona Bisericii Albe, italianul Leo Gheiler a înființat, la 1903 o
fabrică de țesătorie, care reprezintă nucleul din care s-a dezvoltat marea Fabrică „Țesătura”
de mai târziu.
Aceasta este o imagine sumară a vieții social-economice din strada Elena Doamna de
altădată. Un studiu sistematic în arhiva istorică a Camerei de Comerț Iași ar putea să ofere
o imagine mult mai completă a firmelor care și-au desfășurat activitatea pe vadul oferit de
această stradă.
Casa „Joseph Zoller”
Eleganta clădire aflată astăzi la această adresă a fost construită pe locul unei case mai
vechi, aparținând Sofiei Fiedmen și avea adresa str. Elena Doamna nr. 35. La 8 aprilie 1906,
în clădirea anterioară era instalată Comisia secției IV, instituție administrativă ce coordona
Despărțitura a IV a oraşului. Este de presupus că era o construcție destul de spațioasă, cu o
amplasare avantajoasă. Proprietatea apare, în această primă formă, pe Planul Municipiului
Iași din 1897.

Fig. 15. Casa Iosif Zoller și Fabrica de Bomboane.
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Despre Joseph Zoller se știe că era membru al comunității evreiești din Iași și că era
fabricant de bomboane. Probabil că presa locală a epocii păstrează reclame ale Fabricii de
bomboane Zoller. Se știe că la refacerea Sinagogii Mari, 1925, „Iosef Zoller Fabrica de
Bomboane” a donat suma de 1.000 lei6.
Actuala clădire, din str. Elena Doamna nr. 39, a fost construită în 1912. Aceasta se află
pe Lista monumentelor istorice din județul Iași (2015), sub codul IS-II-m-B-03865. Datarea din
Listă, în „a doua jumătate a secolului XIX”, nu se susține după consultarea dosarului de
imobil aflat la Arhivele Naționale Iași. În dosar se arată că, la 27/10 aprilie 1912, Joseph
Zoller cere autorizație pentru a construi o casă de locuință cu atenansele ei, precum și un
atelier de fabricat bomboane, pe proprietatea sa din strada Elena Doamna7.
Pe verso, tehnicienii Primăriei consemnează că, din planurile depuse la dosar, se vede
că petiționarul nu intenționează să construiască un simplu atelier, ci o adevărată fabrică de
bomboane. Locuința va trebui să fie retrasă de la stradă și să aibă grilaj de fier, cu poartă și
portiță de acces, amplasate pe aliniamentul nou indicat de Serviciul Tehnic al Primăriei.
Clădirea se va face din materiale de primă calitate, cu ziduri de cărămidă pe temelie de
piatră. Grilajul a fost montat pe poziție la 7 octombrie 1912, la 2,50 m de bordura trotuarului, potrivit indicațiilor tehnice ale Primăriei.

Fig. 16. Casa Iosif Zoller. Planul fațadei dinspre stradă.

Dare de seamă a comitetului pentru refacerea Sinagogei Mari din Tg. Cucului, Iași, 1924-1925, Iași, Institutul
Modern de Arte Grafice Ștefănoiu & Ștaierman, 1925, p. 11.
7 ANI, Primăria Iași. Dosare Imobile, dosar 421/35 (39), Despărțitura IV, Strada Albă/Elena Doamna,
Sofia Fiedmen/Joseph Zoller/V. Radu.
6
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Fig. 17. Casa Iosif Zoller. Planul fațadei laterale.

Din planurile atașate se vede că proprietatea Zoller se învecina cu cea a lui D. Hălăceanu,
la deal și în partea din spate, precum și cu proprietatea lui D. R. Vasiliu. Planurile poartă
data de 30 aprilie/12 mai 1912. Casa avea lățimea spre strada Elena Doamna de 16,5 m. În
față urmau să fie salonul și salonașul, iar în spate, spre mijloc, era camera copiilor,
despărțită de un antret de dormitorul proprietarilor. În partea din vale exista și o cameră cu
destinație de cancelarie. Locuința se prelungea, spre interiorul curții, cu atenansele necesare:
bucătărie, spălătorie etc., ce înaintau până în peretele atelierelor.

Fig. 18. Planul „Fabricii de Bomboane”.
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După un perete despărțitor, fără comunicare directă, urmau biroul și apoi sălile
făbricuței de bomboane, înalte de 4 m. Clădirea atelierelor avea o lungime de 21,65 m.
Erau trei încăperi, cu lungimile de 6,50 m, 2,50 m și 6,00 m. Deoarece strada Elena Doamna
nu era canalizată încă, la 1912, se permitea construirea unei cisterne în curte (4,00 m),
urmând ca odată cu realizarea canalizării să se realizeze și racordarea la rețeaua orașului.
Porțiunea aceasta a străzii a fost canalizată abia în vara anului 1914, iar în februarie 1915
proprietarul era somat să se racordeze.
La 11 aprilie 1912, Consiliul Tehnic și Consiliul Sanitar cereau precizări cu privire la
atelier. Fabrica de bomboane urma să întrebuințeze 25 de lucrători, în toate cele trei ateliere.
Făbricuța va întrebuința un motor sistematic, cu forță electrică de maxim 5 cai putere.
Cele două comisii amintite impun o serie de reguli tehnice și de igienă care urmau a fi
îndeplinite. Localul fabricii trebuia să fie cu totul separat de locuință: să nu existe uși de
comunicare între birou și locuință, nici vreun geamlâc de comunicare.
1) Încăperile atelierelor și cele din subsol vor avea pardoseli din asfalt turnat (beton).
Pereții trebuiau să fie acoperiți cu vopsea în ulei, care să permită spălarea ușoară cu apă și
săpun. În local trebuiau să fie montate ventilatoare sistematice, amplasate pe jos, în
ateliere și pe sus în spațiile subsolului. Ferestrele să permită cu înlesnire închiderea și
deschiderea lor, pentru buna aerisire.
2) La cuvele necesare pentru tragerea zaharului preparat se vor fixa plăci de sticlă
groasă, dintr-o singură bucată; aceste plăci vor avea o lățime de 50 cm și vor merge până la
pardoseală, iar în sus vor fi cu 30 cm deasupra cuvelor.
3) În întreg localul vor fi guri de apă pentru băut și pentru nevoile industriei.
4) Întregul local și curtea vor fi canalizate cu racordare la unul din canalele publice.
Comisia propunea racordarea la colectorul Cacaina.
5) În subsol nu se permite instalarea a niciunui fel de atelier pentru niciuna din
lucrările ce necesită industria. Subsolul va servi exclusiv pentru depozitarea materiilor
prime sau fabricate. Se cer condiții de prudență pentru funcționare motorului. Iluminatul
artificial se va face cu electricitate.
8) Aparatele, uneltele și vasele necesare vor fi în cea mai bună stare de funcționare și
întrebuințate în cea mai bună stare de curățenie.
9) Pentru lucrători se va menava o sală care va servi exclusiv ca sală de mâncare. În
această sală se va instala un spălător direct la conducta de apă, unde își vor spăla mâinile
cu săpun după ce vor sta la masă. Se permite instalarea sufrageriei [camera pentru servitul
mesei – n.ns] în una din încăperile de la subsol.
10) În cuprinsul Fabricii (nu în locuință) se va amenaja o cameră cu dulapuri menite
pentru hainele lucrătorilor și lucrătoarelor. Aceștia se vor îmbrăca aici cu halate albe de
pânză și cu scufe de pânză albă pe cap și astfel vor intra în fabrică. Hainele acestea se vor
ține în dulapuri și vor fi permanent curate.
14) Curtea se va pava cu pavaj regulat, uniform, după indicațiile Serviciului Tehnic al
Primăriei.
*
Casa a fost proiectată în spiritul eclectismului francez, specific momentului „La Belle
Epoque” (cca 1878-1916) care a dat atâtea clădiri frumoase orașului. Elegantă, luminoasă,
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spațioasă, clădirea reflecta spiritul unei epoci în care elita orașului știa să locuiască comod
și luxos, bucurându-se din plin de o viață bună și tihnită. Casa nu a rămas foarte mult
timp în proprietatea familiei Zoller, fiind vândută în 1937. Imobilul a fost rechiziţionat de
regimul comunist în 1848 şi transformat în sediu pentru Ministerul Muncii (Direcția forțelor
de muncă) după 1949. Ulterior, casa a fost pusă la dispoziţia chiriaşilor Primăriei, fiind
împărţită în patru „apartamente”, locuite de familii diferite, care nu aveau posibilitatea
materială de a le întreține corespunzător. Această destinație a făcut ca imobilul să nu mai
poată fi tratat unitar în privința lucrărilor de consolidare și întreținere, ceea ce a dus la
degradarea acestuia.
Prin anii 2010, clădirea a dobândit o destinație comercială, găzduind o mică afacere:
„Venice Boutique”. Cu acel respectiv, monumentul a cunoscut o renovare, o intervenție
asupra fațadelor, care a însemnat o modificare a decorațiunilor, după cum se poate constata
prin simpla comparație cu planurile clădirii, existente în dosarul de la Arhivele Naționale
Iași. Din fotografiile mai vechi se poate vedea că intrarea principală era străjuită de doi
amorași ce cântau la mandolină și darabană. S-a renunțat la cei doi putti, în beneficiul
eleganței și a bunului gust. Din aceeași perioadă datează și feroneria gardului realizată într-o
manieră care îmbină tradiția secolului XIX cu o viziune modernă în privința designului.

Fig. 19. Casa Zoller. Venice Boutique.
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Fig. 20. Casa Zoller. Venice Boutique

Fig. 21. Casa Zoller înainte de ultima restaurare.

Șansa clădirii a fost ca ea să fie descoperită și achiziționată de doamna avocat Gianina
Vera Poroşnicu, care a dorit o restaurare profesionistă și o scoatere din anonimat a acestui
monument de arhitectură. Orașul Iași are numeroase clădiri pe Lista Monumentelor Istorice
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aflate în suferință, fiind pe locul secund, după capitala București, într-un astfel de clasament.
Statul are o listă de priorități în privința salvării monumentelor, dar și resurse limitate.
Prioritate au monumentele din categoria „A”, adică cele considerate de importanță națională.
Monumentele din categoria „B” rămân să aștepte un sprijin financiar de la Consiliile
Județene sau de la Primării, pentru a spera la un viitor. Într-o societate lipsită de resurse,
practic, acestea sunt sortite degradării și, în final, dispariției.
Dintre proprietarii cu posibilități materiale, cei mai mulți se orientează spre construirea de locuințe noi, rezistente și confortabile. Foarte rar se ivește câte unul care să investească într-un monument istoric, pentru că asemenea lucrări înseamnă adesea cheltuieli de
trei-patru ori mai mari decât edificarea unei construcții noi, proiectate după standardele
secolului XXI. Sunt câteva exemple de descendenți ai vechii aristocrații care au investit în
clădirile retrocedate. Dar acestea aveau o valoare afectivă și simbolică.
Frumoasa clădire din strada Elena Doamna nr. 35, edificiu cu personalitate arhitecturală și de dimensiunile potrivite, era ideală pentru un cabinet de avocatură, fiind ușor de
identificat în peisajul urban al zonei. Investiția făcută în salvarea unui monument își
întoarce cu dobândă avantajele către proprietarul care a avut o asemenea viziune.
Clădirea și-a recuperat memoria și prin preluarea numelui primului proprietar: „Casa
Zoller”; anterior ea nu figura sub acest nume nici măcar în Lista Monumentelor Istorice. Se
știu puține lucruri despre Iosef Zoller și făbricuța sa de bomboane, dar întreaga poveste
conferă un farmec aparte locului. Cercetările făcute pentru redescoperirea istoriei casei au
readus în atenție un personaj de mare anvergură, cu biografie spectaculoasă, despre care
vom aminti în ultima parte a studiului, Marchizul de Belloy, locatar celebru al casei.
Marchizul de Belloy și Casa Zoller (1916-1918)
Marchizul de Belloy (1865-1929), atașatul naval al Franței, făcea parte din garnitura de
aristocrați veniți în misiune la București, odată cu contele de Saint Aulaire, noul ambasador, ce îl înlocuia pe Camille Blondel. Personajul întrunea finețea adevăratului aristocrat
cu farmecul ofițerului de marină. Hubert de Belloy de Saint-Liénard era căsătorit, din 1902,
cu Clara Elena Bibescu (1870-1945), devenită astfel marchiză de Belloy. În București, familia
Belloy locuia într-o casă de pe strada Calea Victoriei, într-o veche casă a familiei Bibescu.
În timpul Refugiului de la Iași din Primul Război Mondial (1916-1918), Belloy a fost
încartiruit în imobilul de pe strada Elena Doamna nr. 35 (Casa Zoller). Marchizul Belloy
s-a numărat printre supraviețuitorii accidentului feroviar de la Ciurea (30 decembrie
1916), călătorind în același compartiment cu soția și fiica lui Claude Blondel, fostul consul
al Franței în România8. La data producerii sale, accidentul feroviar a fost considerat cel mai
mare din lume, prin proporții și numărul de victime. La Iași, marchizul și marchiza de
Belloy erau oaspeți obișnuiți în salonul patronat de Maruka Cantacuzino − viitoarea soție a
muzicianului George Enescu − de pe strada Bunavestire (Casa Jora) și, apoi, din Copou
(Casa Sadoveanu). Erau prezenți și alți distinși reprezentanți ai aristocrației franceze, aflați
în misiune în România.
8

Yvonne Blondel, Jurnal de război 1916-1917. Frontul de sud al României, Institutul Cultural Român, 2005,

p. 354.
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Fig. 22. Marchizul de Belloy.

Clara Elena Bibescu, marchiza de Belloy, era o doamnă cam corpolentă, după aprecierile reginei Maria. Soție a marchizului de Belloy, ea a condus, cu pricepere și devotament, Spitalul Brâncovenesc, instalat în clădirea Seminarului „Veniamin Costachi”, până
în august 1917, secondată de fiica sa, Collete. Era spitalul în care au fost îngrijiți și și-au
găsit salvarea foarte mulţi răniți de pe front. În Franța se legase o prietenie între Collete și
domnișoara Hennet de Goutel, o tânără care se remarcase în spațiul cultural francez prin
scrierile sale. Prin această relație personală cu Elena și Colette Belloy, tânăra franțuzoaică a
ținut să ajungă pe frontul românesc, în calitate de voluntar al Societății de Ajutorare a
Răniților Militari (Société de Secours aux Blessés Militaires). Victimă a devotamentului său,
aceasta a fost contaminată de tifos exantematic și a decedat la Villa „Greierul” de la
Bucium, unde funcționa un spital de boli contagioase. Hennet de Goutel9 a fost prima
persoană căreia i-a fost acordat Ordinul „Crucea Regina Maria”.
Ca membru al Legației Franței, Belloy a putut să rămână la Iași și după martie 1918,
când, în urma semnării armistițiului de către România, Misiunea Militară Franceză a fost
obligată să părăsească Moldova. Era însă un personaj incomod pentru Misiunea Germană
de supraveghere, instalată la Iași; de aceea, s-a încercat eliminarea sa. Contele de Saint
Aularie, în Jurnal, scrie că la Iași, în 1918, nemții au pus o recompensă pe capul lui Belloy.
Marthe Amalbert, Geneviève Henett de Goutel, Paris, Gabriel Beauchesne, 1920; Jean Thibaudet,
Genoviève Hannet de Goutel, infirmiera franceză moartă la Iași, la 7 martie 1917, pentru România, Iași, Tipografia
Țerek, 1942, 40 p.
9
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Drept mărturie am cele două gloanțe care au străpuns perna prietenului nostru, comandantul
de Belloy, atașatul meu naval, al cărui cap fusese obiectul acestei favori și care a scăpat pentru
că în seara aceea nu era în pat, ci la masă cu mine10.

Regina Maria nota în Jurnalul ei, la 4/17 august 1917: „La Iași a avut loc un atentat la
viața lui Belloy. S-au tras trei focuri de revolver în patul lui, în toiul nopții. Din fericire, nu
se culcase încă, fiindcă ajunsese acasă târziu”11.

The “Elena Doamna” Street and its Historical Evolution
(Abstract)
Keywords: Iaşi, urban economy, street plot, urban toponymy, monuments.
The current Elena Doamna street, joining Târgul Cucului to the “Tudor Vladimirescu” quarter,
was known in the 17th-18th centuries as the “Wheat Flour Street” of the “White Street”. These two
names comprised in themselves enough urban history, as illustrated in this study. In the year 1910,
the Iași city hall wished for the street to have a name with a higher historical charge. It is well
known that the urban administration of Iași began conferring names of personalities upon streets
after the year 1860, starting with Dimitrie Gusti. Until 1910, the evolution of the old circulation
artery drew on various historical sources (i.e., documentary, literary, and visual).

10
11

Contele de Saint Aularie, Însemnările unui diplomat de altădată, Bucureşti, Editura Humanitas, 2016, p. 245.
Regina Maria, Jurnal de Război, vol. III, Bucureşti, Editura Humanitas, 2015, p. 254.
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Boema artistică ieșeană
din Montparnasse
în epoca Impresionismului tardiv
(1900-1914), între mit și realitate
Dana Servant

1. Mitul boemei: artistul între mizerie, geniu și glorie
«Dans les cafés voisins
Nous étions quelques-uns
Qui attendions la gloire
Et bien que miséreux
Avec le ventre creux
Nous ne cessions d'y croire.»
(Charles Aznavour, Jacques Plante, La bohème, 1965)

Derivat regresiv din adjectivul bohémien sau, mai probabil, antonomază după numele
medieval al Cehiei – Bohême –, vocabula bohème este atestată în limba lui Molière cam
de pe vremea marelui dramaturg1. Dar cum au ajuns locuitorii îndepărtatei Boemii să
pătrundă în imaginarul francezilor și vocabularul lor curent? Faptul s-a petrecut odată cu
sosirea grupurilor de nomazi (Tsiganes, Gitans, „gens du voyage”) ce rătăceau prin Europa,
despre care se credea că proveneau din „Boemia” și care au frapat autohtonii, sedentari,
prin stilul de viață vagabond, marginal, în aparență nesupus nici unei reguli, în rezumat:
„viață de boem”.
Pe la 1830, vocabula „boem” începea să-și piardă sensul originar, fiind tot mai des
asociată cu tinerii literați și artiști, de extracție socială modestă, dar dornici de a face
carieră în Orașul Luminilor2. Într-adevăr, pe fondul democratizării educației în rândurile
Le Grand Robert,, ediția 1992, citează atestări ale acestui cuvânt în celebrele scrisori ale Doamnei de
Sévigné (1677), precum și într-un memoriu al lui Fénelon, din 1710.
2 Nașterea mitului boemei a fost studiată științific pentru prima dată cu ocazia expoziției cuprinzând
peste 200 de picturi, desene și gravuri ce a fost organizată recent la Grand Palais din Paris (2012). În
introducerea studiului nostru am încercat o sinteză a reflecțiilor cuprinse în catalogul acestei expoziții,
1
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francezilor ca urmare a reformelor napoleoniene, dezvoltarea rețelei de cale ferată, conjugată
cu fascinația pe care o exercită Parisul și cu mirajul unei cariere strălucite în teatru sau
literatură au creat condițiile unei transformări profunde a statutului artistului. Să nu uităm
că poetul romantic se bucura de un prestigiu pe care cu greu ni-l mai imaginăm astăzi:
Victor Hugo, Alexandre Dumas-tatăl sau Balzac au făcut avere din scris. Avântul extraordinar al presei oferea o șansă de afirmare sutelor de „proletari ai penei retribuiți după
numărul de rânduri”3. Scriitorul Emile Desdemaines, contemporan cu Napoleon al III-lea,
remarca cu amărăciune că „toate profesiile au devenit inaccesibile, titlul de literat sau de
artist fiind singurul care nu se cumpără”4. Presa, ilustrată abundent, era mijlocul cel mai la
îndemână pentru cei ce visau la ascensiune socială.
În mediul acesta s-au născut personajele grisettei Mimi Pinson și ale poetului Rodolphe,
ale pictorului Marcel și ale muzicianului Schaunard, ori ale cântăreței Musetta, a căror
existență se desfășoară zilnic în mansardele friguroase din Cartierul Latin și ocazional în
cafeneaua Momus, azi dispărută dar atestată la acea vreme lângă biserica Saint-Germainl’Auxerrois, vizavi de colonada Luvrului. Personajele aveau să devină celebre odată cu
publicarea romanului Scènes de la vie de bohème de către Henry Murger (1822-1861), un
publicist autodidact, fiul unei umile portărese. Dacă romanul a cunoscut un imens succes
imediat după apariție e pentru că autorul a știut să se erijeze în porta-voce al unei întregi
generații. La republicarea romanului în volum, în 1851, Murger i-a adăugat o prefață în
care a încercat să teoretizeze acest fenomen sociologic, pe care l-a definit astfel: „Boema
este ucenicia vieții artistice; este prologul Academiei, al spitalului sau al morgii” 5. Altfel
spus, o etapă obligatorie în viața unui artist, cea a începutului, aproape întotdeauna dificil,
în care artistul novice pe de-o parte se caută pe sine, adesea în condiții de asceză ce
singure fac posibilă revelarea potențialului creator, iar pe de altă parte, încearcă să se
afirme depășind obstacolele interioare și exterioare.
Mulți chemați, puțini aleși: deznodământul nu e întotdeauna fericit. Henry Murger
distinge „boema adevărată”, a celor cu vocație, talent și îndrăzneală, răbdare și curaj,
dotați cu conștiința propriei valori, rezistând cu stoicism la atacurile invidioșilor și ale
mediocrilor, de două false boeme: aceea a „mediocrităților neputincioase”, ce duce într-o
fundătură, și aceea a burghezilor înstăriți ce se complac temporar în postura de artist
mizer. Însă romancierul face mai mult decât să descrie condiția tinerilor artiști: o dotează
cu o genealogie ilustră cuprinzându-i pe Homer, François Villon, Molière ori tradiția
menestrelilor, conferindu-i totodată o dimensiune transistorică. Boema își primea, astfel,
scrisorile de noblețe: calificativul „boem”, până atunci infamant, devine valorizant prin
afirmarea unei diferențe ce îmbina tinerețea și modernitatea6. Mitul boemei se năștea
Bohème. De Léonard de Vinci à Picasso, Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais, 2012, publicat sub
direcția lui Sylvain Amic, conservator la Musée de Beaux-Arts din Rouen (Franța).
3 Jean-Didier Wagneur, în Bohème. De Léonard de Vinci à Picasso, 2012.
4 Ibidem.
5 Traducerea ne aparține. În original: «La bohème, c’est le stage de la vie artistique; c’est la préface
de l’Académie, de l’Hôtel-Dieu ou de la morgue» (Henry Murger, Scènes de la vie de bohème, [1851] GF
Flammarion, 2012).
6 Jean-Didier Wagneur, în loc. cit.: «D’infamante, l’épithète bohème se renverse en l’affirmation d’une
différence, mêlant jeunesse et modernité».
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astfel, impregnând puternic imaginarul social, ce avea să inspire o serie de opere muzicale
de un succes încă nedezmințit, de la Puccini la Charles Aznavour.
În vremea când apăreau primele pagini din foiletonul lui Murger, Honoré de Balzac
(1799-1850) a identificat și el un grup social prezentând caracteristicile boemei, circumscris
unui cartier parizian oarecare, zugrăvit cu mai puțin succes de public dar cu o forță,
concizie și eleganță în formulare superioare:
Boema nu are nimic și trăiește din ceea ce are. Nădejdea îi este religia, Credința în sine însuși
îi este codul de comportament, Milostenia îi servește drept buget. Toți acești tineri sunt mai
mari decât le e nefericirea, mai prejos de noroc, dar mai presus de destin7.

Pentru Balzac, artistul este un titan capabil de a-și controla destinul, ori mai degrabă
un erou ce întruchipează virtuțile teologale adaptate situației.
Un contemporan al creatorului Comediei umane, Thomas Carlyle (1795-1881), exprima
în 1840 un punct de vedere similar, pornind de la constatarea că, dacă eroii epocilor din
vechime au fost semizeii, profeții, poeții sau preoții, eroul civilizator al epocii moderne
este literatul, definit ca cel ce poate scrie „o carte adevărată care să convingă o țară
întreagă” sau ca cel ce are un „suflet inspirat”, cu alte cuvinte „originalitate”, „sinceritate”,
„geniu”. Această din urmă definiție convine în egală măsură artistului plastic, ceea ce
Ștefan Dimitrescu a sesizat perfect atunci când s-a inspirat din reflecțiile scriitorului englez
pentru a-și îndruma elevii ieșeni la început de an universitar8. Fără a folosi cuvântul
„boemă”, Carlyle asociază artistul modern cu tradiția acelor ordine călugărești apusene –
ordres mendiants – ce se dedicau încă din secolul al XIII-lea unei vieți spirituale și intelectuale
intense, întreținându-se exclusiv din cerșetorie, precum franciscanii, dominicanii sau carmeliții, adevărați boemi avant la lettre, omiși însă din genealogia stabilită de Murger în prefața
romanului său ce a marcat nașterea mitului și care începea, cum am văzut, cu Homer.
Ba chiar i-a preexistat celebrului aed dacă admitem că boema constituie un rit inițiatic,
categorie specifică a riturilor de trecere studiate de etnologul Arnold van Gennep,
inventate de toate societățile arhaice pentru a însoți ori a face mai suportabile schimbările
ce marchează devenirea ființei umane în traiectoria sa de la naștere spre moarte. Aceste
rituri de trecere se desfășoară în general în trei etape: într-o primă etapă are loc separarea
tânărului (neofitului) de comunitatea căreia îi aparține – spre exemplu, printr-o călătorie –,
urmând a fi supus la o serie de probe în condiții de marginalizare, de izolare, pentru ca în
final să fie pregătit pentru reintegrarea sa în comunitate cu un nou statut.
Traducerea ne aparține. În original: «La Bohème n’a rien et vit de ce qu’elle a. L’Espérance est sa
religion, la Foi en soi-même est son code, la Charité passe pour être son budget. Tous ces jeunes gens sont
plus grands que leur malheur, au-dessous de la fortune, mais au-dessus du destin» (Balzac, Un prince de la
Bohème, [1845], Ed. de la Nouvelle Revue française, 1936).
8 Ciclul de conferințe On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History, publicat în 1841, a apărut în
traducere românească în anii 1921-1925 sub titlul Cultul eroilor și eroicul în istorie. „Muncă, sinceritate, tăcere, trei
precepte magice ale filosofului englez Carlyle, nimănui nu se pot recomanda mai bine de cât ucenicilor artei
picturei și sculpturei” (Ștefan Dimitrescu, Sfaturi pentru cei cu dragoste de artele plastice, în „Lumea”, 18 octombrie
1929).
7
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Revenind la contextul istoric al mutației statutului artistului plastic și a literatului,
realitatea socială pariziană atinge stadiul boemei chic, decelabil pe la 1870-18809. Între
timp, Parisul însuși s-a metamorfozat, sub direcția a doi vizionari: Napoleon al III-lea și
baronul Haussmann, prefect de Sena. Un labirint de cartiere medievale insalubre au fost
înlocuite cu palate și imobile somptuoase, ornate cu balcoane elegante din fier forjat și
terminate cu mansarde, deservite de bulevarde largi ce desfășoară perspective aproape
infinite, străjuite de copaci. Orașul se extinde tentacular, anexând pe la 1860 mai multe
sate din împrejurimi, printre care și Montmartre, situat pe colina numită de localnici Butte.
Chiriile modice și nivelul de trai ieftin atrag numeroși artiști. Deși își păstrează multă
vreme aspectul rural, morile de vânt dispar cu încetul, ultimele fiind convertite în cârciumioare ce organizau baluri publice, precum Moulin de la Galette, renumit și denumit
astfel pentru plăcintele pe care le oferea, sau în cabarete cu săli de spectacol, precum
Moulin Rouge. Renoir și Toulouse-Lautrec și-au pictat aici o parte din capodopere. Aici
și-a avut atelierul Renoir începând din 1873, Sisley, Degas și Van Gogh, iar Manet și
Frédéric Bazille în imediata apropiere. Și tot aici, la cafeneaua Guerbois, devenită cartierul
general al impresioniștilor, își întâlnea prietenii Monet, refugiat în satele din împrejurimile
Parisului pentru a scăpa de creditori. Astfel, Montmartre devine o veritabilă „academie a
boemei”10, detronând Cartierul latin.
După părerea noastră, arhetipul boemei artistice îl constituie, începând cu sfârșitul
secolului al XIX-lea, impresioniștii, având în vedere, pe de-o parte, originea socială modestă a
celor mai mulți dintre ei, nenumăratele schimbări de domiciliu ale lui Monet și Pissarro, în
căutarea unui trai mai ieftin, sărăcia lucie în care s-au zbătut vreme îndelungată Monet,
Pissarro, Sisley, principiul însuși al adoptării naturii ca atelier, prietenia trainică ce i-a
legat și rețeaua de întrajutorare care a funcționat între ei, concubinajele prelungite sfârșind
în mariaje tardive, în fine, poziția marginală, din punct de vedere geografic și social, a
cartierului Montmartre în raport cu capitala. Iar pe de altă parte, succesul spectacular pe
care l-au cunoscut unii membri plebei ai grupului ‒ Monet și Renoir ‒ începând cu 1886,
precum și poziția socială cât se poate de respectabilă a altor membri asimilați grupării
impresioniste, ca Manet, Degas, Gustave Caillebotte, Frédéric Bazille, Berthe Morisot, au
contribuit, desigur, la crearea unei aure pozitive în jurul figurii artistului de la 1900:
modernitate, originalitate, geniu, chic.
După 1900 toate drumurile duc la Paris
Este un fapt binecunoscut că intelectualii și artiștii ieșeni manifestau un tropism cert
către spațiul cultural german în vreme ce bucureștenii se simțeau irezistibil atrași de Paris.
Titu Maiorescu, Garabet Ibrăileanu, Antonin Ciolan sunt numele cele mai ilustre ce ne vin
în minte. Chiar și George Enescu, înainte de a se afirma la Paris, este trimis la Viena. Ce să
mai spunem de Mihai Eminescu, cel care a instaurat durabil în mentalul colectiv românesc
reputația de decadență a metropolei de pe malul Senei: „La Paris, în lupanare de cinismu
și de lene [...] / Acolo v-ați pus averea, tinerețele la stos [...]?” Desigur, Parisul e mai
9
10

Jean-Didier Wagneur, în loc. cit., p. 63.
Expresie împrumutată lui Nienke Bakker în Bohèmes. De Léonard de Vinci à Picasso.
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departe – loin des yeux, loin du cœur. Adevăratul motiv trebuie căutat mai degrabă în
percepția colectivă a conjuncturii politice specifice Moldovei, ce s-ar putea rezuma prin
traumatismul suferit de moldoveni la 1812, când Rusia țaristă a anexat jumătate din țara
moldovenească în baza tratatului de la București, și angoasa de a dispărea într-o gubernie
rusească.
Primii directori ai Școlii de Arte Frumoase ieșene ‒ Panaiteanu-Bardasare și Emanoil
P. Bardasare ‒ s-au specializat cu toții la Academia Regală de Arte Frumoase din München,
iar cel din urmă și la Berlin11. C. D. Stahi, Octav Băncilă12, dar și promoția 1907 – Tonitza,
Stavru Tarasov și Constantin Bacalu – continuă tradiția călătoriei de studii în capitala
bavareză; pentru Tonitza și Tarasov însă, aceasta nu mai reprezintă decât o etapă, scopul
final fiind metropola franceză.
Dacă primul artist reprezentant al Țărilor Române care ajunge în capitala Franței este
valahul Ion Negulici (1812-1851), portretistul pașoptiștilor, prezent acolo încă din 183413, în
a doua jumătate a secolului al XIX-lea îl vor imita, succesiv, patru pionieri ai picturii
moldovene, cu toții originari din Iași: Theodor Buiucliu (1837-1897), Gheorghe Năstăseanu
(1812-1864), primul absolvent al Academiei Mihăilene, Gheorghe Popovici (1859-1933),
viitorul director al Școlii de Arte Frumoase, și Nicolae Tintoreanu (1871-1901). În mod
simbolic însă, acesta din urmă s-a întors în țară (și chiar s-a stins din viață) la cumpăna
dintre secole. Epoca picturii academice a apus, iar următoarea generație de absolvenți ai
școlii vor marca o ruptură. Șapte tineri artiști ‒ Camil Ressu, Nicolae Tonitza, Ștefan
Dimitrescu, Stavru Tarasov, Petre Bulgăraș, Dumitru Chipăruș și Ioan Cosmovici – ieșeni
prin adopție, cu excepția ultimului, născuți în deceniul opt al secolului al XIX-lea, majoritatea de condiție socială modestă, se cunoșteau bine din atelierele școlii, cu excepția
primului enumerat, și nutreau aspirații similare. Din aceste motive, ne-am propus să le
urmărim aventura pariziană pentru a le înțelege aspirațiile, motivațiile, punctele de
vedere, preferințele estetice, raportarea la cultura franceză și la cea europeană, în fine,
traiectoriile profesionale ale celor ce vor modela considerabil atât plastica românească
modernă, cât și destinul țării lor. În baza criteriului efectuării studiilor – integrale sau
parțiale – la Școala de Arte Frumoase din Iași, am exclus acei artiști moldoveni sau chiar
ieșeni ce s-au specializat în pictură la București ori direct la Paris, precum Theodor Pallady
sau Petrașcu.
Pentru aceasta am încercat o sinteză a surselor existente: monografii – deși pentru doi
dintre ei nu dispunem încă de vreun studiu –, corespondență, parțial inedită, jurnale,
memorii, publicistică, arhivele Școlii de Arte Frumoase din Iași, completate cu arhivele
registrelor de copiști aflate la muzeele Luvru și Luxemburg, din câte cunoaștem, rămase
inedite în istoriografia românească de artă până în acest moment, precum și un corpus de
opere datând din epoca pariziană, de asemenea, inedit în cazul lui Șt. Dimitrescu, față de
care sursele s-au dovedit deosebit de sărace. Obiectivul urmărit prin culegerea acestor
informații și sintetizarea lor a fost reconstituirea acestui moment crucial din viața artiștilor
în toată concretețea lui, fie și numai prin ancorarea acestor biografii în geografia pariziană
ANI, Școala de Arte Frumoase, 2/1905, f. 190.
Claudiu Paradais, Nicolae Tonitza, student la München, în IN, I, 1995, p. 107-108.
13 Gabriel Badea-Păun, Pictori români în Franța. 1834-1939, București, Editura Noi Media Print, 2012, p. 12.
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reală, dincolo de stereotipuri, fantasme, generalizări excesive ori justificări ideologice ce
abundă de obicei în biografiile pictorilor români, cu rare excepții. Am considerat necesară
includerea unei hărți a Parisului artiștilor români (fig. 1) completate de fotografii ale
locurilor pe care le-au frecventat, atunci când acestea au fost conservate.
„Ai noștri tineri la Paris învață...”

Camil Ressu (1880-1962) ajungea la Paris la sfârșitul anului 1902, proaspăt absolvent
al școlii ieșene, în momentul în care Tonitza, Tarasov și Bulgăraș abia își începeau studiile,
iar Ștefan Dimitrescu și Cosmovici erau încă pe băncile liceului. E pe cale de a împlini
23 de ani și e înarmat cu mentalitatea de boem: „Din slabele mele economii izbutisem să
strâng exact prețul [biletului de tren]; de rest nu mă interesam. O să mă descurc acolo, îmi
ziceam”14. În realitate, fiu al unui jurist cu studii la Bruxelles și deputat cu veleități de
actor, era susținut de familie, cu toate că aceasta își dăduse inițial consimțământul pentru
München, unde pictorul n-a rămas decât două luni. Depănându-și amintirile la vârsta
senectuții, artistul rememora cu umor percepția Parisului de către familia sa ca „oraș de
perdiție” în tradiție eminesciană. Opoziția familiei este învinsă prin determinare și tactica
punerii în fața faptului împlinit, comunicat prin scrisoare: „Dacă împotriva supărării ce vi-o
fac mai voiți să-mi trimiteți subvenția lunară, adresați-o: Poste restante bureau, 47 rue de
Rennes, Paris”15. Va rămâne „în orașul rău famat”16 până în 1908.
Călătoria lui Tonitza (1886-1940) în Apusul Europei a avut loc sub auspiciile unui
autoexil provocat de un conflict cu direcțiunea Școlii de Arte Frumoase chiar în momentul
absolvirii. Din solidaritate cu prietenul său, Dumitru Pavlu, și pentru a protesta împotriva
exmatriculării acestuia din cauza participării la o reuniune socialistă în condițiile reprimării
brutale a răscoalei țărănești de la 1907, a încercat să intervină, fără succes, în favoarea
acestuia. Este binecunoscut faptul că perioada studiilor sale müncheneze se încheie grație
moștenirii primite din partea unchiului providențial, negustorul de pânzeturi Ioan C.
Saulea, care-i permite finanțarea unei călătorii de studii în Italia și un sejur de aproximativ
doi ani la Paris, din toamna lui 1909 până în vara anului 1911 17. Ceea ce nu este cunoscut e
faptul că Tonitza și-a petrecut Crăciunul anului 1907 copiind tablouri în muzeele Luvru18
și Luxemburg19. La data de 20 august depunea cererea pentru a-și susține examenele
restante la Iași20.
Petru Bulgăraș (1884-1939) sosea în Orașul Luminilor în toamna lui 1907, având 35 de
franci în buzunar, pentru ca cinci luni mai târziu să-l regăsim căsătorit și în posesia unui
atelier21. Studiase flautul la Conservatorul din Iași. Cataloagele de la casele de licitații
Camil Ressu, Însemnări, București, Editura Meridiane, 1967, p. 25.
Ibidem, p. 29.
16 Ibidem.
17 Raoul Șorban, Tonitza, București, Editura Meridiane, 1973, p. 44.
18 Archives Nationales de France, Archives des Musées Nationaux, Musée du Louvre, microfilm
20150282/174.
19 Ibidem, Registre des cartes des copistes 20150282/272.
20 ANI, Școala de Arte Frumoase Iași, 7/1911, vol. II, f. 154.
21 Eugen Lovinescu, Corespondență cu Mihail Dragomirescu și Elena Farago, ediție îngrijită de C. D. Papastate,
Editura Scrisul Românesc, 1976.
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pariziene din ultimii ani dovedesc însă că tânărul bârlădean s-a descurcat destul de bine
vânzând masiv. Prezența lui este atestată până în 1914.
În ce-l privește pe Jean Cosmovici (1888-1952), dintr-o carte poștală datată 1 iunie 1907
expediată de Tarasov lui Dimitrescu aflăm că „Cosmovici se plânge că acuma are numai
200 de franci pe lună, din 350 pe care-i avea înainte”, ceea ce presupune existența unei
burse ori alocații familiale. Sejurul său va fi curmat brusc de lipsa banilor: la 2 februarie
1908 cerea să fie reînscris la Școala de Arte Frumoase din Iași22. La 1 iunie 1911 este laureat
al concursului pentru bursa Lecomte de Noüy, organizat de Academia Română23, ceea ce-i
va permite să se reîntoarcă la Paris în 1913, preferând să obțină în prealabil diploma.
Insistăm asupra acestor detalii deoarece într-o lucrare de referință24 asupra studiilor pictorilor români în Franța este prezentat ca elev al Școlii de Arte Frumoase din București. Or,
din arhivele Școlii de Belle-Arte din Iași reiese clar că este elev și absolvent al acesteia, în
1906 obținând, spre exemplu, medalia de bronz. Iar în septembrie 1911 participă la expoziția
școlii organizată cu ocazia semicentenarului universității ieșene în calitate de absolvent,
conform cronicii publicate de profesorul A. D. Atanasiu în revista școlii25.
Stavru Tarasov (1883-1961), fiu de preot, studiază succesiv la academia müncheneză
(1906-1909), la Paris (1909-1910) și la Școala de Arte Frumoase din Bruxelles (1911-1913),
unde s-a întreținut cântând într-o orchestră26, fiind și absolvent al Conservatorului ieșean
la clasa de vioară27. În iulie 1912 este atestat un al doilea sejur parizian28, iar în 1915 – un al
treilea și ultim sejur29. Va părăsi Franța în iulie 1915, fără îndoială, din cauza războiului.
Șederea lui Ștefan Dimitrescu (1886-1933) la Paris este situată de criticul Henri Blazian,
într-o cronică publicată în timpul vieții artistului30, în perioada 1911-1913. În realitate, din
februarie 1911 până în iunie 1912, o serie de chitanțe semnate de Dimitrescu31 dovedesc că
a exercitat funcția de custode al Pinacotecii ieșene, în locul lui Alexandrescu Dafin. Tot în
iunie 1912 a participat pentru ultima dată la concursul de burse în străinătate. Pe 1 septembrie este numit profesor de desen la gimnaziul din Alexandria: dacă nu ar fi avut
nevoie să-și ia postul în primire pentru a putea finanța călătoria la Paris nu s-ar fi străduit
să obțină numirea. O fotografie a lui Bulgăraș, datată 17 decembrie 1912, poartă dedicația:
„Cu multă dragoste vechiului meu coleg și prieten, Dumitrescu” (fig. 2). Nu încape nicio
îndoială că fotografia i-a fost înmânată lui Șt. Dimitrescu la sosirea acestuia la Paris. Toți
exegeții dimitrescieni au presupus că șederea a fost curmată brusc în condițiile mobilizării
armatei române cu ocazia conflictului provocat în Balcani de Bulgaria în vara lui 1913,
ANI, fond 183 Școala de Arte Frumoase Iași, 3/1907, f. 329.
Ibidem, 8/1911, f. 176.
24 Gabriel Badea-Păun, op. cit., p. 89.
25 „Arta Română”, octombrie 1911, p. 171.
26 Rodica Postolache, Stavru Tarasov, Muzeul de Artă Constanța, 1968.
27 Dana Oltean, Ștefan Dimitrescu și „vioara lui Ingres” (II). Mărturii ale unor muzicieni care l-au cunoscut, în
IN, XXIV, 2018, p. 216-217.
28 Archives Nationales de France, fond Archives des Musées Nationaux, Musée du Luxembourg.
Registre des cartes des copistes, dos. 20144707/522.
29 Stavru Tarasov a fost omis din lucrarea, altminteri remarcabilă, Pictori români în Franța. 1834-1939.
30 Henri Blazian, Pictorul Ștefan Dimitrescu, în „Adevărul literar și artistic”, 29 iunie 1930.
31 ANI, Școala de Arte Frumoase Iași, dosar 8/1911, f. 108, 125, 141-160 și dosar 2/1912, f. 162-171.
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soluționat pașnic in extremis. Nu deținem nicio informație cu privire la mijloacele de subzistență ale artistului hușan, orfan de tată: e de presupus că a recurs la experiența sa ca violoncelist în orchestre, restaurante și cabareturi, despre care avem mărturii ilustre32.
Singurul sculptor din eșantionul artiștilor ieșeni, Dimitrie Chipăruș (1886-1947), începe
să frecventeze Școala de Arte Frumoase din Paris din 2 decembrie 1912, după ce petrecuse
trei ani în atelierul lui Rafaello Romanelli, la Florența. Deja la Iași fusese vedeta școlii,
eternul abonat la bursele Șiller, extrem de râvnite. Fiu al unui boier din Dorohoi, Haralamb,
fermeca pe toată lumea prin purtarea sa plină de delicatețe și tact33.
Majoritatea acestor foști elevi ai Școlii de Belle-Arte din capitala Moldovei au ajuns pe
malul Senei înainte ca romanul lui Henry Murger să fi fost tradus în românește sub titlul
Scene din viața artiștilor (1910)34. Dacă nu aveau cultura livrescă a boemei, aveau în
schimb experiența boemei ieșene și, eventual, a celei müncheneze. Parisul reprezenta o a
doua boemă, o a doua studenție, dublată de data aceasta de experiența alterității și a
șocului cultural. Dar cum se face că n-a avut efect asupra lor avertizarea eminesciană din
Scrisoarea III citată anterior, pe care Ressu o evocă cu umor în memoriile sale? Cu ce
reprezentări au pornit ei la drum?
Parisul fantasmat
Mișcarea artistică din capitala Moldovei se desfășura anemic. Din când în când, un tablou
expus în vitrina librăriei Goebel, din strada Lăpușneanu, aduna trecătorii dispuși să admire
un cozonac și ouă roșii de Stahi, sau o felie de harbuz semnată de Teodor Costin35.

Camil Ressu plantează decorul zugrăvind naivitatea provincială a publicului ce
reacționa numai la efectul de trompe-l’œil al picturii perceptibil în naturi statice culinare. Pe
urmă, învățământul artistic e departe de a fi satisfăcător. Exasperat de artificiul picturii
anecdotice a profesorului Emanoil Bardasare, care „învăța pe elevi să adauge, pe de rost,
în fondul studiului de nud, o apă și un peisaj, ca să arate astfel că modelul se află la
scăldătoare”, tânărul Ressu se transferă temporar la specialitatea sculptură36. Tonitza tuna
și fulgera împotriva metodei academice ce consta în a învăța desenul copiind mulajele în
ghips grecești și romane37.
Dar mai presus de toate, elevii școlii detestau exercițiile de desen în perspectivă geometrică de la cursul lui Gh. Popovici. La 9 decembrie 1906, 17 elevi au chiulit, iar din cei zece
prezenți la curs, niciunul nu și-a făcut tema constând în „construcția geometralului și a
tabloului, reprezentate printr-o figură în spațiu, conținând trei date spre a li se afla perspectivele”38. Popovici nu era om care să treacă cu vederea incidentul: a cerut imediat întrunirea
Dana Oltean, op. cit.
Alberto Shayo, Chiparus, un sculpteur Art Déco, New York, Editions Abbeville, 1993; Ivona Aramă,
Sculptorul D. H. Chipăruș [s.d.].
34 Traducător Henric Streitman.
35 Camil Ressu, op. cit., p. 24.
36 Ibidem.
37 N. Tonitza, Jurnalul unui pictor, în „Arta Română”, februarie 1911, p. 34.
38 ANI, Școala de Arte Frumoase, 7/1911, vol. II, f. 194.
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consiliului profesoral, îngrijorându-se pentru „buna reputațiune a acestei școale, ce[e]a ce
poate avea consecinți păgubitoare pentru arta noastră în general”. Șt. Dimitrescu a luat
examenul la limită, cu nota 6, ceea ce era suficient după regulamentul în vigoare. Profitând
de reforma lui Spiru Haret cu incidență inclusiv asupra învățământului artistic, în iunie
1911, la trei ani de la absolvire, Popovici va face toate demersurile la minister pentru a-l
obliga pe tânăr să repete examenul conform cerințelor noului regulament39. Tonitza va
trebui să treacă prin aceleași furci caudine la întoarcerea în țară; Ecaterina Climescu,
viitoarea doamnă Tonitza, își va aminti acest episod până la sfârșitul vieții.
Considerat ultimul reprezentant al picturii academice la Iași, Gh. Popovici nu admitea
interferențele unei simple „mode”, precum impresionismul, asupra artei. Când studenta
Nutzi Acontz, admisă la școală în 1909, „își asumă libertatea de a face crochiuri după un
model pe care l-a scos «în plein air», directorul Gh. Popovici intervine și aduce la ordine
«erezia»”40.
Aceste frustrări „cristalizează” în sens stendhalian, metamorfozându-se în vise, dorințe
puternice, reprezentări idealizate, dor de ducă ce vor fi concretizate în ciuda obstacolelor:
Ștefan Dimitrescu
[...] ardea de dorința de a pleca în Apus, să studieze marile muzee și să înceapă a cunoaște și
altfel de pictură decât aceea exclusiv didactică. Câțiva ani lungi el se zbate între dor și sărăcie.
Dorința de a pleca la Paris era pentru el o obsesie de nebiruit41.

Termenul „obsesie” nu e tocmai exagerat pentru a descrie eforturile lui Fănuță ce și-a
pregătit călătoria timp de patru ani. Tânărul Ressu mărturisește:
Ani de-a rândul, cât am făcut pictură în țară, gândul meu era la Paris, la caleidoscopul său de
nume ilustre: Poussin, Delacroix, Ingres, Courbet, Puvis de Chavannes, Manet, Monet, Renoir,
Gauguin, Cézanne, și de locuri vestite: Louvre, Luxembourg, Versailles, Cluny, Montparnasse,
Montmartre – miraj străbătut de lumini feerice42.

Dacă fidelitatea cu care sunt redate reprezentările despre Paris poate fi pusă la
îndoială, întrucât nu cităm un jurnal ci niște memorii, redactate în amurgul vieții,
proporția dintre curentele artistice și numele citate este, totuși, revelatoare pentru ceea ce
căuta tânărul artist în capitala artelor: pentru fiecare doctrină estetică este citat numele
unui singur reprezentant, în schimb pentru impresionism – înțeles în sens larg, incluzând
și postimpresionismul – sunt citate nu mai puțin de cinci nume, iar cele trei tablouri
menționate aparțin, toate, aceluiași curent. Ajuns la München, percepe atmosfera din
atelierul lui von Kaulbach, în sensul dorințelor lui, căci auzea
[...] numai nume de pictori francezi, iar Cézanne revenea, ca un laitmotiv, la fiecare frază.
Elevii aduceau monografii cu reproduceri frumos tipărite după tablourile pictorilor francezi,
Ibidem, 2/1905, f. 237.
Hortensiu Aldea, Ivona Aramă-Cernat, Nutzi Acontz. 1894-1957. Catalogul expoziției retrospective:
100 de ani de la nașterea artistei, Iași, Muzeul de Artă, 1994.
41 N. Tonitza, în „Arta și omul”, nr. 3, septembrie 1933.
42 Camil Ressu, op. cit., p. 25.
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pe care le contemplau fascinați, în exclamații de extaz: sehr originell, wunderschön, kolossal,
repetând stereotip nach Paris, nach Paris43.

Și totuși, Ressu nu putem spune că exagerează, întrucât declarația sa – „doream cu
orice chip să ajung în orașul visat de pictorii din toate părțile lumii”44 – revine ca un refren
în memoriile Ceciliei Cuțescu-Storck ori ale lui Marius Bunescu și este mai mult sau mai
puțin explicit împărtășită de puhoiul de artiști ce afluează spre „capitala artelor” din
lumea întreagă. „N-am văzut nicăieri atâta admirație pentru pictura franceză ca la colegii
mei münchenezi”45: concluzia lui Ressu se poate declina ad libitum, înlocuind „münchenezi”
cu „nemți”, „olandezi”, „danezi”, „norvegieni”, „suedezi”, „englezi”, „unguri”, „români”,
„bulgari”, „greci”, „turci”, „armenieni”, „ruși”, „letoni”, „elvețieni”, „italieni”, „catalani”,
„spanioli”, „portughezi”, „americani”, „canadieni”. În absența unor studii de amploare și
a unor statistici exhaustive, greu de realizat, ne bazăm pe registrele de copiști ale
principalelor muzee pariziene, Luvru și Luxemburg.
Infrastructura urbană modernă, opulența patrimoniului artistic și arhitectural,
talentul organizatoric al administrației franceze, patru secole de politică artistică intensă
dusă de Vechiul Regim monarhic și continuată de cel imperial și republican, mecenatul de
stat manifestat prin achiziții și comenzi publice, învățământul public gratuit, pletora de
academii private, practicile colecționării de opere de artă în rândurile unei burghezii
obișnuite de secole să imite aristocrația, interesul opiniei publice franceze pentru dezbaterile estetice, abundența revistelor artistice existente în capitală – peste o sută în primul
deceniu al secolului XX –, conjugate cu geniul francez, sunt factori ce au potențat forța de
atracție a Parisului. Au existat momente în cultura artistică europeană cu adevărat miraculoase, pe care nu le putem explica în mod satisfăcător altfel decât ca „stare de grație”:
Atena lui Pericle, Florența anilor 1470, Roma pe la 1500, „secolul de aur” spaniol și
olandez. Parisul de la 1900 rămâne, fără îndoială, ultimul asemenea moment de apogeu.
Geografie artistică pariziană

a) Ateliere ieșene în Montparnasse
Cu excepția lui Fănuță Dimitrescu, toți artiștii ieșeni s-au stabilit în cartierul
Montparnasse, care era la origine mai extins decât actualul arondisment XIV. Camil Ressu
nu ne-a dezvăluit în memorii decât o adresă temporară, pe strada Campagne Première,
precum și adresa biroului poștal de la care își ridica corespondența: 47 rue de Rennes.
După ce și-a petrecut Crăciunul anului 1908 pe str. Ouest nr. 13, într-o clădire care nu
a supraviețuit, Tonitza și-a avut primul atelier parizian pe strada Montparnasse la același
nr. 13 (într-un imobil, probabil reconstruit de atunci, ce găzduiește azi mai multe edituri);
ulterior pe str. Assas nr. 122 (fig. 3), în imediata apropiere a elegantei grădini Luxemburg,
iar apoi pe str. Huyghens nr. 6 (fig. 4). În perioada estivală a anului 1910 a locuit în
orășelul Pontoise, ce păstrează și azi amintirea lui Pissarro, patriarhul impresioniștilor, pe
Ibidem, p. 28.
Ibidem, p. 25.
45 Ibidem, p. 29.
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străduța ce urcă spre castelul ce constituie punctul culminant al unor fortificații datând din
secolul XII, bine conservate. La nr. 1 rue du Château sunt patru case, încastrate în zidul
medieval, cu grădină și foișor, ce a putut să-i servească de atelier pictorului bârlădean (fig. 5).
Oricare din cele patru locuințe oferă o vedere panoramică asupra văii Oisei, afluent important al Senei. Pe vremea lui Tonitza se ajungea în Pontoise plecând din gara Saint-Lazare,
imortalizată de Monet în celebrele tablouri omonime, motiv pentru care am semnalat-o pe
hartă (fig. 1).
Din corespondența lui Eugen Lovinescu, aflat în 1908 la studii doctorale la Sorbona,
știm că Bulgăraș îl vizita frecvent pe compatriotul său, ambii locuind pe aceeași stradă
Carmes ce urcă spre Panteon – la nr. 5 pictorul (fig. 6), la nr. 20 criticul. Curând se va muta
pe str. Ouest nr. 13, tronson complet reconstruit azi, înainte de a migra spre marginea
orașului, în pasajul Dantzig nr. 2 (fig. 7), unde se afla un renumit pavilion octogonal
poreclit, din cauza formei sale, Stupul (La Ruche), care era amenajat în ateliere destinate
artiștilor prin grija sculptorului filantrop Alfred Boucher. Această evoluție a domiciliului
de la Panteon la periferia metropolei nu pare a fi semnul unei situații prospere, în schimb
poate fi interpretată ca o integrare crescândă în mediul artistic.
În 1909-1910, Tarasov împarte atelierul din str. Montparnasse cu prietenul său, Tony,
pentru ca în timpul celui de-al doilea sejur, de scurtă durată și realizat în scopul copierii
unor tablouri la muzeele Luxemburg și Luvru, să se instaleze în imediata vecinătate a
acestora, pe str. Vaugirard nr. 13 (fig. 8). Chipăruș își are domiciliul la același nr. fatidic 13,
preferat, se vede, de ieșeni, pe str. Monsieur Le Prince (fig. 9), între grădina Luxemburg
și Școala de Arte Frumoase unde studia. Cosmovici locuia în 1907 pe bd. Saint-Germain
nr. 5946, chiar lângă biserica românească „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” (6 bis
rue Jean de Beauvais). Fănuță Dimitrescu ar fi închiriat un atelier pe str. Lepic, în
Montmartre: chiria, mai ieftină, compensa cu siguranță inconvenientul de a avea de traversat
întreg Parisul pentru a ajunge la academia Grande-Chaumière din Montparnasse, mai ales că
se bucura de cinstea de a locui în vecinătatea celebrului Moulin de la Galette (fig. 10), icoană
a impresionismului. Dacă adresele anterioare provin din registrele copiștilor sau ale Școlii de
Arte Frumoase și din corespondență, în acest din urmă caz am preluat informația dintr-un
ghid care, deși nu citează sursele consultate, este totuși minuțios documentat47.
b) Strategii de carieră
Odată stabilit domiciliul, urmează alegerea unui maestru sau aderarea la un grup care
să faciliteze inserarea în viața artistică pariziană. Bulgăraș avea „planuri mari”48: pentru
ambițioșii nerăbdători să reușească în plan social se impunea de la sine cariera oficială:
admiterea prin concurs la Școala de Arte Frumoase (École Nationale des Beaux-Arts),
participarea la sistemul de concursuri școlare recompensate cu premii bănești și medalii
După cum reiese dintr-o carte poștală fotografică trimisă de Tarasov lui Cosmovici la 21.07.1907,
publicată de Cosmin Nasui la adresa https://www.modernism.ro/2020/11/04/pictorul-stavru-tarasov-cartepostala-fotografica-trimisa-lui-ioan-cosmovici-semnata-olograf/ [accesat la 14/11/20].
47 Jean-Yves Conrad, Paris… capitala României. Ghid al plimbărilor insolite pe urmele românilor celebri din
Paris, trad. Elisabeta Balint, Iași, Editura Junimea, 2006, p. 219.
48 Eugen Lovinescu, op. cit., scrisoarea XXIX, din 20.01.1908, către Mihail Dragomirescu.
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onorifice, expunerea de lucrări la Salon și, în cazul cel mai fericit, protecția unui maestru
reputat. Așa cum analiza pertinent Alain Bonnet în monografia consacrată acestei reputate
și deopotrivă controversate instituții, Școala de Arte Frumoase, instalată din 1820 pe malul
stâng al Senei, în localurile fostei mănăstiri Petits Augustins, dar cu acces din str. Bonaparte
nr. 14 (fig. 11 a-b-c), era impropriu numită „școală”: pe de-o parte, elevii nu veneau ca să
învețe ci ca să se perfecționeze, pe de altă parte, profesorii nu predau vreo „lecție”, vreo
tehnică artistică ori vreun secret al meseriei, ei doar corectau. De altfel, locurile fiind
limitate, se organiza un concurs de admitere de două ori pe an, în martie și septembrie,
concurs ce consta în desenarea sau modelarea după natură în răstimp de douăsprezece ore
repartizate în șase ședințe. Reușita la examen dădea dreptul la înscriere pe durata unui
semestru, după care trebuia reluată procedura examenului de admitere, cu excepția
cazului când „aspirantul” se distinsese la vreunul din numeroasele concursuri organizate
de școală obținând vreo medalie, ceea ce echivala cu reînscrierea automată. „Égalité –
fraternité” oblige, condițiile de admitere și concurs erau aceleași pentru toți candidații, fie ei
francezi sau străini: li se cerea să nu fi împlinit 30 de ani și să prezinte o adeverință de la
un profesor de desen, precum și un certificat oficial de moravuri bune49, eliberat, în cazul
candidaților români, de către Legația Română de la Paris, unde oficia în acea perioadă
ministrul Lahovari.
Încă de la înființarea școlii, în 1648, sub numele de Academia Regală de Pictură și
Sculptură, aceasta și-a propus trei obiective: promovarea desenului după model, considerat fundamentul rațional prin excelență al artei, copierea operelor statuare „antice”
socotite modele absolute ale frumosului și selectarea celor mai merituoși elevi pentru o
bursă la Academia Franceză de la Roma, unde aveau să copieze capodoperele maeștrilor
antici și renascentiști pentru împodobirea palatelor regale și îmbogățirea colecțiilor
regelui. Toate regimurile politice care s-au succedat – Restaurația, două imperii și a Treia
Republică – au continuat cu o fidelitate remarcabilă această tradiție, astfel că, la 1900,
punctul culminant al învățământului academic continua să fie concursul pentru obținerea
bursei de studiu cu o durată de trei ani la Academia Franceză din Roma (villa Medici)
cunoscut sub numele „marele premiu al Romei” (prix de Rome). O cale regală i se deschidea
fericitului câștigător pentru a face carieră sub protecția statului francez. Străinii aveau și ei
dreptul să participe la concurs, însă chiar câștigând, nu se bucurau de binefacerile bănești
ale premiului, rămânând doar cu prestigiul50.
În aceste condiții, cât de atractivă putea fi Școala de Arte Frumoase pentru artiștii
ieșeni? Trei din cei șapte absolvenți ai școlii omoloage din capitala Moldovei au frecventat-o,
se pare, cu neregularitate: auditor liber în atelierul lui Luc-Olivier Merson timp de trei ani
(1911-1914)51, Bulgăraș a fost cel mai asiduu. În paralel lucra ca portretist, se pare, prolific 52
L’enseignement des arts au XIXe siècle. La réforme de l’Ecole des Beaux-Arts et la fin du modèle académique,
Presses Universitaires de Rennes, 2006, p. 51-53.
50 Emmanuel Schwartz, Les concours de l’Ecole des Beaux-Arts vus de l’étranger, în D. Poulot, J. M. Pire,
A. Bonnet, L’éducation artistique en France. Du modèle académique et scolaire aux pratiques actuelles. XVIII e-XIXe
siècles. Presses Universitaires Rennes, 2010, p. 72.
51 G. Badea-Păun, op. cit., p. 73.
52 Ibidem.
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și periodic copia tablouri pe care le vindea: în ianuarie 1908, copia la Luvru Venus și Amor
de Rembrandt, iar pe 25 august 1908 Tânărul cerșetor de Bartolomeo Esteban Murillo53. Nu
știm ce lucrări va fi copiat la muzeul Luxemburg, unde prezența lui e atestată la 14.12.1907
și la 23.10.190854. Actualmente, spațiu de expoziții temporare, muzeul Luxemburg e
cel mai vechi muzeu parizian, deschis publicului încă din 1750. În perioada 1886-1937 a
funcționat în sera de portocali a palatului Luxemburg (fig. 12), devenind rapid punct de
atracție inconturnabil datorită caracterului său novator de „muzeu al artiștilor în viață”,
„anticamera Luvrului”55 unde visau să fie expuși toți artiștii contemporani. Acolo au putut
fi văzute, începând cu 1897, primele pânze impresioniste care au intrat în colecțiile statului
francez (donația Caillebotte).
Patru scrisori ale lui Eugen Lovinescu ne informează despre situația lui Bulgăraș și
despre activitatea sa de copist, căruia i-a servit cu multă amabilitate de intermediar printre
literații români din cercul său amical. Negocierile încep promițător cu Mihail Dragomirescu,
directorul revistei „Convorbiri critice”:
În acest moment [20.01.1908] d. Bulgăraș e la mine. [...] Are planuri mari ca orice artist ce se
respectă. [...] Te mai roagă să-mi comunici cam ce copie ai dori să-ți facă din Louvre sau
Lux[emburg]. Portret sau peisaj? E pe cale de a isprăvi „Venus și Amor” de Rembrandt. O
dorești? Are nevoie de încurajare. Atelier propriu are. I-ar trebui ceva gloanțe de pe acum. Cât
despre cópii, cred că ești sigur că ți le va trimite. Le priveghez și eu [...]56.

Nici o lună mai târziu, pe 11 februarie, ghicim în tăcerea obstinată a destinatarului
lipsa de interes; pictorul însă dă dovadă de o tenacitate vecină cu disperarea: „[...] În acest
moment e la mine Bulgăraș. La fiecare două zile între 6-7 mă întreabă: și d. Dragomirescu
nu ți-a scris nimic? Iar eu răspund: Nimic! N-ai să-i transmiți vreun cuvânt? […]”57
În schimb, Elena Farago pare interesată de pictorul ce i „se recomandă amintirii” sale pe
20 martie de vreme ce, zece zile mai târziu, criticul îi adresează poetei într-un post scriptum
câteva detalii biografice:
Adresa lui Bulgăraș e Rue de l’Ouest 13. Astă seară îi voi aduce aminte de acel ceva. Ce
peripeții a avut și băetul acesta de când a venit, acum cinci luni, cu 35 de fr. în buzunar, iar azi
are „atelier” și nevastă, ceea ce nu înseamnă că are și siguranța zilei de mâine58.

Chipăruș primea, la 29.11.1912, permisiunea de a lucra în atelierul lui Antonin Mercié
în vederea pregătirii concursului de admitere, pe care l-a frecventat din decembrie până în
aprilie asistând, în medie, la 18 cursuri pe lună, înregistrând un maxim de prezențe în
ultima lună (24) și un minim în ianuarie (12). La concursul din primăvara lui 1913 a
obținut o onorabilă notă 13,5/20 la proba de figură modelată după natură, însă doar 5/20 la
Archives Nationales de France, fond Archives des Musées Nationaux, Musée du Louvre, microfilm
20150282/174.
54 Idem, Musée du Luxembourg. Registre des cartes des copistes 20150282/272.
55 Pascal Bonafoux, Le Musée du Luxembourg à Paris, Skira, 2005, p. 67.
56 Eugen Lovinescu, op. cit., p. 62.
57 Ibidem, p. 66.
58 Ibidem, p. 118.
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anatomie și 3/20 la istorie. Declarat admis pe lista „suplimentară”, este trecut în iunie la
atelierul lui Jean Boucher, dispărând însă din catalogul de prezențe, unde va reapărea în
noiembrie și decembrie 191559. Biograful său se întreabă dacă a „dezertat” din cauza caracterului prea academic al exercițiilor sau dacă devenise între timp un artist de succes,
absorbit de creația sa? Nu avem nicio îndoială că cel ce manifestase în anii studenției o
extraordinară facilitate de a se mula după criteriile profesorilor săi, adepți necondiționați
ai stilului academic, s-a simțit pregătit, după cinci ani de studii în România, trei ani
petrecuți la Florența și un an la Paris, să lucreze pe cont propriu.
Ștefan Dimitrescu figurează pe lista elevilor români la Școala de Arte Frumoase din
Paris ca „pictor de peisaje”60. Deși nu avem cunoștință de nicio mărturie în acest sens și nu
am găsit nicio mențiune a sa în dosarul elevilor străini 61 consultat, informația este perfect
verosimilă. În ciuda incompetenței pedagogice ce li s-a reproșat profesorilor instituției
pariziene, care se puteau lăuda, totuși, cu cariere oficiale strălucite, frecventarea acesteia
prezenta o serie de avantaje, de la gratuitatea învățământului și, deci, a ședinței de poză a
modelului sau bogăția muzeului de mulaje pe care îl deținea până la prestigiul titlului de
elev al școlii, dublat de nevoia de socializare și de apartenență la un grup, mai acută
pentru un străin ce experimenta zilnic drama subiectivă a dezrădăcinării, decât pentru un
artist autohton. Din ce cunoaștem despre personalitatea pictorului hușan, ghicim că a fost
de asemenea atras de controversele însuflețite ce se iscau între elevii de la ateliere rivale62.
Camil Ressu și-ar fi dorit și el să studieze la „școala de stat”; din lipsă de locuri, a
optat pentru academia Julian, cea mai veche academie privată pariziană, ce poseda nu mai
puțin de șase ateliere, unde și-a putut regăsi foști colegi de la Școala de Belle-Arte din
București: Nicolae Dărăscu, Samuel Mützner, Rodica Maniu Mützner, Cecilia CuțescuStorck, Iosif Iser, Jean Alexandru Steriadi. Experiența inițiatică din atelierul lui Jean-Paul
Laurens (1838-1921), situat pe str. Vivienne nr. 36, în pasajul Panoramas63 (arondismentul 2),
pe care o rememorează cu umor, are valoare exemplară:
Locurile bune de lucru în atelier se obțineau după clasificarea schițelor de compoziție cerute
săptămânal. Ele erau ocupate de cei mai tari, vechii elevi de la școala de stat, distinși cu
diferite premii. Eu nu izbuteam, firește, să fiu clasat printre cei zece care aveau dreptul să-și
aleagă locurile aproape de model, iar de departe, printre cei mulți, lucrul meu suferea. JeanPaul mă trecea cu vederea și nu se oprea la lucrarea mea.
Dezamăgit, părăseam deseori atelierul.
Într-o zi amărâtă, când sorbeam un păhărel, afară pe terasă la „Closerie des Lilas”, Jean-Paul
Laurens mă zărește și mă apostrofează vehement: „vous perdez votre temps ici”.
În sfârșit, era prima oară când se oprea și la mine.
De atunci n-am mai lipsit din atelier. Succesele mele creșteau, până ce într-o zi îmi văzui
studiile de desen și pictură premiate, dar rău văzute de colegii rutinari64.
Alberto Shayo, op. cit., p. 11.
Jean-Yves Conrad, op. cit., p. 362.
61 Archives Nationales de France, AJ/53/144.
62 D. Poulot, J. M. Pire, A. Bonnet, op. cit., p. 49-50.
63 Cecilia Cuțescu-Storck, Fresca unei vieți, Editura Vremea, 2006, p. 94.
64 Camil Ressu, op. cit., p. 31.
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Episodul în care primește în sfârșit atenția profesorului său se petrece – fapt deloc
întâmplător – într-o cafenea, acest spațiu emblematic al boemilor, a cărui semnificație o
explică artistul însuși: „[...] un tragic înlocuitor al căminului, al atelierului și al libertății”65.
Atelierului de pe malul drept al Senei, spațiu al rutinei, al convențiilor sociale, i se
contrapune bulevardul Montparnasse cu cafenelele sale foarte în vogă printre artiști –
Closerie des Lilas (fig. 13), dar și burghezul Le Dôme sau democrata La Rotonde (fig. 14) –,
spațiu al întâlnirilor și al experiențelor semnificative, al revelațiilor, al drumului către sine.
Întâmplător sau nu, tot în cartierul Montparnasse se petrece și contactul său cu înalta
societate pariziană, unde este introdus grație compatriotului Nicolae Vaschide (1874-1907),
cercetător în psihiatrie ce organiza recepții în locuința din str. Notre-Dame-des-Champs:
Având relații întinse în lumea mare, Vaschide a încercat să mă lanseze ca portretist: la contesa
de Noailles, la Henri de Lucay, marquis de Rochefort. A fost însă în zadar: fugeam de la a
doua întâlnire, timiditatea și concepția mea neîmpăcându-se cu aceste mondenități66.

Este de asemeni un obișnuit al cafenelei Les Deux Magots din bd. Saint-Germain, loc de
popas obligatoriu pentru elevii Școlii Naționale de Arte Frumoase. Suntem departe,
așadar, de luxoasa Café de la Paix din piața Operei, în care unii67 au dorit să vadă cartierul
general al artiștilor români: Cantacuzinii ori Pallady vor fi frecventat-o, fără îndoială, cei
ce nu erau fii de boieri – puțin probabil.
Dacă va enumera cu scrupulozitate, peste decenii, galeriile de artă din Montparnasse
– Georges Petit, Bernheim Jeune, Ambroise Vollard – unde căuta „poeți ai culorii”, precum
Van Gogh, Cézanne, Monet, Renoir, Pissaro, Sisley, Luvrul pare să fi cântărit mai puțin în
formația sa artistică de vreme ce, „tulburat de încântare în fața operelor nepieritoare ale
trecutului”68, expediază totuși această experiență într-o unică frază, omițând, spre exemplu,
să consemneze că a executat, în februarie 1904, o copie după Fecioara cu Pruncul adorați de
mai mulți sfinți de Tițian69.
Urmărind o carieră cât se poate de academică, Ioan Cosmovici ajunge să figureze pe
lista elevilor Școlii de Arte Frumoase în 1913, după ce în 1907/08 trecuse prin atelierul
aceluiași Jean-Paul Laurens la academia Julian70. În 1909 când se stabilesc la Paris, atât
Tonitza cât și Tarasov petrecuseră șapte și, respectiv, opt ani în academii oficiale studiind
pictura, spre deosebire de colegii lor, care petrecuseră doar cinci ani – Șt. Dimitrescu, șase;
acest plus de maturitate poate explica de ce sunt singurii ce rămân surzi la cântecul de
Ibidem, p. 48.
Ibidem, p. 38.
67 Astfel afirmă Marianne Jakobi citând o scrisoare a lui Paul Morand din 1923 în articolul său La
question du cosmopolitisme artistique à Paris dans les années 1920. Léonce Rosenberg et la galerie L’Effort moderne,
în Marie-Claude Chaudonneret (éd.), Les artistes étrangers à Paris. De la fin du Moyen-Age aux années 1920,
Bern, Peter Lang, 2007.
68 Camil Ressu, op. cit., p. 36.
69 Archives Nationales de France, fond Archives des Musées Nationaux, Musée du Louvre. Registre des
copistes 20150282/174. Lucrarea este cunoscută astăzi cu titlul Vierge à l’Enfant avec saint Etienne, saint Jérôme
et saint Maurice.
70 J. Y. Conrad, op. cit., p. 362; G. Badea-Păun, op. cit., p. 89.
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sirenă al Școlii Naționale de Arte Frumoase, preferând academiile libere, și foarte curând,
doar propria lor inspirație. Altă deosebire față de colegii lor: erau independenți din punct
de vedere economic, ceea ce nu putea decât să potențeze tentația libertății.
Consecința în cazul lui Tonitza este eclectismul: îl interesează totul. Frecventează un
timp atelierul lui Edmond Aman-Jean (1858-1936), bd. Saxe și pe acela al lui Pierre Laprade
(1875-1931), probabil la atelierul Palette unde acesta preda, împreună cu Charles Guérin,
Desvallières et Dethomas, aflat în imediata apropiere a bd. Montparnasse, pe str. Val-deGrâce nr. 1871. Nu e exclus să fie o filială a Academiei Palette din Montmartre. Cu excepția
academiei Julian, ale cărei arhive sunt parțial conservate și accesibile, nu există niciun
studiu consistent consacrat academiilor private pariziene, așa-numitele „academii libere”,
iar profesorii cu cariere oficiale strălucite în epocă au fost lăsați de posteritate într-un con
de umbră persistent odată cu triumful impresioniștilor. Aman-Jean era cunoscut ca autor
de portrete feminine de un farmec delicat, între simbolism și Art Nouveau, pe care Tonitza
le-a putut vedea la München în vara lui 1908 72, dar a atârnat în balanță și faptul că fusese
medaliat cu aur la expoziția universală din 1900 și decorat cu Legiunea de onoare în grad
de cavaler: „[...] neapărat că prestigiul m-a tentat, cum îi tenta pe toți tinerii de vârsta
mea, atunci”73.
Iar tentațiile Parisului nu sunt puține: tânărul artist bârlădean vizitează „frescurile lui
Puvis de Chavannes de la Pantheon sau Sorbona”74, copiază tablouri la Luvru, precum
Alegoria conjugală a lui Tițian (20/12/1907)75, iar șase zile mai târziu obținea permisul de
copist la muzeul Luxemburg76. La Luvru studiază cu aviditate pictura italiană renascentistă (Veronese), pictura spaniolă (Velazquez), maeștri flamanzi (Teniers) și francezi din
secolul XVIII (Watteau, David), școala de la Barbizon (Millet), dar și sculptura greacă
antică și bizantină ori artiști contemporani precum Segantini. Achiziționează un album cu
caricaturile lui Daumier – veritabil museo cartaceo – și frecventează colecția de stampe a
Bibliotecii Naționale. „Parisul mă înlănțuise, mă amețise chiar”, avea să-i mărturisească
prietenului său Ovid Densușianu-fiul77. Contemplarea celebrei Venus de Millo îi inspiră un
articol îndrăzneț în care critică metoda pedagogică în vigoare în Școala de Belle-Arte din
Iași, publicându-l în chiar revista instituției: „[...] cea mai mare primejdie pentru un tânăr
care se dedică picturei sau sculpturei e să învețe a desena după ghips și în special după
ghipsurile grecești sau romane”. Sub pretextul transcrierii unor „fragmente dintr-o
scrisoare”, reală ori fictivă, adresată „amicului Mohor”, tânărul artist își afirmă cu
fermitate conștiința de a aparține modernității:
Broșura publicitară a academiei, aflată în arhivele muzeului Mainssieux, publicată în François
Roussier, Laprade, Thalia, 2010, p. 93.
72 Barbu Brezianu, Tonitza, 1967, p. 46. Capitolul despre formația pariziană a lui Tonitza rămâne unul
de referință, pe care am dorit să-l completăm subliniind o problematică tabu în anii 1960: aceea a experienței
interculturale.
73 Petru Comarnescu, în „Rampa”, 10.01.1927, apud N. Tonitza, Raoul Șorban, Scrieri despre artă, Editura
Meridiane, 1964, p. 18.
74 Jurnalul unui pictor, datat februarie 1911, în „Arta Română”, N° 3 1911, p. 54.
75 Archives Nationales de France, fond Archives des Musées Nationaux, Musée du Louvre, microfilm
20150282/174.
76 Idem, Musée du Luxembourg. Registre des cartes des copistes 20150282/272.
77 Barbu Brezianu, op. cit., p. 49.
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Ți-aduci aminte că, vorbindu-ți odată de Venera de Millo, tu ai suspinat: „ah!, unde se mai
face astăzi așa ceva!” Dacă astăzi s-ar mai face „așa ceva” eu n-aș fi deloc mulțumit, amice!
Noi, astăzi, orișicât ne-am sforța, nu mai putem face „așa ceva!” pentru că, vai!, nu suntem
așa cum au fost vechii sculptori greci! [...] Ignorezi că dacă grecii au ajuns să atingă perfecțiunea au ajuns numai prin studiul direct după natura vie, iar nu printr-o servilă copie după
un obiect inert! [...] Noi avem lucruri și oameni pe care grecii nu le aveau, noi trăim într-o
lume care era necunoscută grecilor, noi suntem agitați de alte idei și de alte sentimente [...].
Trebuie să găsim deci forma corespunzătoare ideilor și sentimentelor noastre. Vom atinge și
noi perfecțiunea când vom găsi acea formă în perfectă armonie cu fondul nostru sufletesc78.

Gh. Popovici, proaspătul director al școlii de pe malul Bahluiului, își va aminti de
această nemaiauzită îndrăzneală și îi va face „mizerii”, amânându-l cu susținerea examenului de diplomă mai bine de un an79. În total, Tonitza a publicat în revista „Arta Română”
(1908-1912), fondată și condusă de profesorul A. D. Athanasiu, 19 articole redactate în
marea lor majoritate la Paris, printre care binecunoscutele biografii ale pictorilor de la
Barbizon, traduse din cartea criticului Albert Wolff, La capitale de l’art (1886), și o serie de
caricaturi. Printre plicticoase dări de seamă despre congrese didactice și mediocre cronici
plastice semnate de Vasile Ravici, se remarcă net articolele pariziene ale lui Tonitza ce
aduc o notă de prospețime. Unul din cititorii săi cei mai fervenți, Fănuță Dimitrescu,
revenit la Iași prin anii 1910-1912 ca și custode suplinitor al Pinacotecii, căruia i-a fost
dedicată, de altfel, traducerea biografiei lui Millet, avea să vadă în Tonitza inițiatorul său
în cultura artistică franceză și în experiența expatrierii.
Jurnalul lui Tonitza, în versiunea sa publicată, singura care ne-a parvenit, consemnează
cuceririle sale intelectuale și doar în mod excepțional gândurile intime. Din fericire, a
publicat la maturitate o scurtă biografie romanțată a lui Seurat în postura de boem, în
stilul sentimental al lui Albert Wolff, din care am reținut câteva rânduri cu tentă
autobiografică indiscutabilă:
Nu poate adormi curând. Impresiile de peste zi îl obsedează. Ar vrea să le traducă pe pânză,
dar n-are încă meseria necesară. Bătrânii maeștri, academici, ai Parisului îl sufocă. Cei tineri,
pe care el nu-i frecventează – din timiditate, sau poate din mândrie – nu-l satisfac. E în ei mai
mult țipăt și frământare decât convingere și viziune nouă. A auzit spuindu-se că nu știu
care anume pictor a descoperit o tehnică care va face școală. O tehnică prin care e posibilă
transcrierea pe pânză a jocurilor de lumină colorată. Astfel tabloul nu va mai porni de la
desemn către coloare, ci direct de la pata colorată, de la impresiunea de culoare, momentană,
de pe retină80.

„Mai mult țipăt și frământare decât convingere și viziune nouă” rezumă părerea lui
Tonitza și Ștefan Dimitrescu despre avangardele epocii lor, în special cubismul. A sugera
existența avangardelor pe la 1880, când Seurat începea să picteze și când nici impresionismul nu triumfase încă, e un anacronism. Lehamitea față de academism și timiditatea
Jurnalul unui pictor, în „Arta Română”, n° 2, 1911, p. 33-34.
Raoul Șorban, Tonitza, p. 44.
80 N. Tonitza, Georges Seurat, în „Universul literar”, 14 noiembrie 1926.
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explică însă perfect izolarea lui Tonitza, absența unor relații sociale semnificative cu artiștii
contemporani, francezi ori străini și discreția ce a însoțit expoziția sa din 1910.
Ultimul artist ieșean ajuns la Paris în perioada antebelică e Ștefan Dimitrescu. Singurele
surse de care dispunem în ce-l privește sunt lucrările datate 1913 și mărturia criticului Ion
Frunzetti, care l-ar fi întâlnit personal:
Care vor fi fost reacțiile tânărului pictor în capitala artei nu se poate ști cu precizie. Se pare că,
intrat la Academia [Grande] Chaumière din Montparnasse, Ștefan Dimitrescu, împreună cu
alți vreo zece studenți au cerut să li se permită a lucra fără profesor, beneficiind doar de
modelele și de confortul școalei81 .

Biograful explică acest gest prin „groaza de manuale, tipărite pe hârtie sau în creiere”.
În colecțiile Bibliotecii Naționale a Franței s-a păstrat o broșură publicitară, datând din
1906, ce prezintă localul academiei, modul de organizare al cursurilor precum și biografiile
profesorilor care predau la acea dată. Academia Grande-Chaumière (fig. 15), denumită
astfel după numele străduței ce dă în bd. Montparnasse, dispunea de mai multe ateliere
spațioase (fig. 16), bine aerisite, ventilate în sezonul estival și încălzite în timpul iernii,
dotate cu lumină electrică și apă curentă. Pe lângă atelierele mixte sau separate pe sexe,
academia mai dispunea de saloane de conversație în care elevii puteau consulta ziare și
reviste franceze sau străine. Tinerii artiști puteau opta pentru cursuri după model, nud,
portret, costum, crochiu pentru nud și costum, compoziție decorativă, compoziție de
schițe sau cartoane, drapaje pe model sau manechin, tehnica picturii, anatomie și sculptură
(marmură și ronde-bosse). Foarte prizate erau „crochiurile în 5 minute” ce îi obișnuia pe
elevi să deseneze rapid82. Academia era deschisă de la 8 la 22 iar pe lângă corectura din
ateliere elevii mai beneficiau de vizite ghidate în muzee precum și de permisiunea de a-și
vizita profesorii în atelierele personale ale acestora. Reputația profesorilor, dintre care se
cuvin menționați măcar Lucien Simon și Antoine Bourdelle, va fi contribuit considerabil la
notorietatea pe care academia, fondată abia în 1904, și-a câștigat-o rapid.
Directorii menționați în 1906 sunt Gustave Courtois și Emile Delaune; e posibil însă să
fie vorba doar de direcția artistică. Ceea ce se știe cu certitudine, grație unui schimb de
scrisori datând din 1909-1914 conservate în arhiva muzeului Bourdelle din Paris 83, este
că începând cu 1909 academia este administrată de pictorița elvețiană Martha Stettler
(1870-1945), împreună cu pictorul spaniol Claudio Castelucho Diana, cărora li se va
alătura pictorița de origine letonă Alice Dannenberg.
Prin urmare, Marthei Stettler i-a înmânat lui Șt. Dimitrescu cererea de a lucra fără
profesor în intervalul decembrie 1912 – vara anului 1913. Un prospect publicitar, datat
1909-191384, propune într-adevăr această opțiune, inexistentă în broșura din 1906: aceasta nu
doar confirmă mărturia lui Frunzetti despre spiritul de inițiativă al tânărului Dimitrescu, ci
Ion Frunzetti, Pictorul Ștefan Dimitrescu cu prilejul celei de-a zecea aniversări a morții sale, în „Universul
literar”, 20 mai 1943.
82 Corinne Linda Sotzek, Martha Stettler – une impressionniste entre Berne et Paris, cat. exp. 2018, p. 27.
83 Cota MB_ARC_BO_AB/B.1.29.C89.01-09. Nous remercions Mme Claire Boisserolles, responsable des
archives, de la bibliothèque et de la documentation du musée Bourdelle, Paris, pour son aide précieuse.
84 Corinne L. Sotzek, op. cit., fig. 15, p. 25.
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permite și datarea cu certitudine a prospectului în 1913 – terminus a quo. Și ne permite, de
asemenea, să înțelegem motivul cererii: dacă abonamentul lunar pentru un curs cu
profesor varia între 40 și 60 de franci, tariful corespunzător aceleiași durate de timp pentru
un curs fără profesor era de doar 25 de franci. Unul din ingredientele succesului academiei
a fost și flexibilitatea funcționării acesteia, receptivitatea la nevoile publicului său.
Peisaje pariziene. Anchetă iconografică

La sfârșitul anului 1912, când Fănuță Dimitrescu ajungea la Paris, Monet, Renoir,
Degas și Signac erau legende vii. Un tablou al lui Degas, aprig disputat la o licitație la care
a asistat și Marius Bunescu, s-a vândut cu aproape 500.000 fr. Manet era expus la Luvru,
Renoir și Pissarro la Luxemburg. Până și Cézanne începea să fie apreciat. O pleiadă de
impresioniști tardivi, printre care Lucien Simon, Xavier Prinet și alți profesori ce activau la
Academia Grande-Chaumière, se bucurau deja de toate onorurile. În stil impresionist picta
și directoarea academiei, Martha Stettler. Tonitza își va rezuma cu umor experiența
pariziană: „Eram în epoca aceea – nici nu se putea altfel – impresionist și mă chinuiam
până la durere să pictez atmosfera”85.
Opt peisaje apărute recent pe piața artei mărturisesc fascinația pe care a exercitat-o
tehnica impresionistă și varianta acesteia, neoimpresionismul, asupra pictorului hușan.
Două dintre acestea, datate de autor, sunt singurele „documente” ale sejurului său parizian.
Pod peste Sena (fig. 17) reia două motive dragi lui Claude Monet: cel al admirației progresului întruchipat de podul feroviar și cel al reflectării peisajului în apă. Profilul clădirilor,
copiat după modelul haussmannian, și malurile neamenajate ale Senei situează scena în
vreunul din zecile de orășele, semirurale la acea dată, din Île-de-France.
Un peisaj citadin pictat într-o dimineață de primăvară în tonalități calde, poartă titlul
surprinzător Grădina Tuileries (fig. 18). Oricine cunoaște grădina rămâne perplex în fața
tabloului: nu regăsim nici geometria impecabilă a grădinii à la française inventate de
arhitectul peisagist Le Nôtre, nici unul din cele șase bazine, nici silueta arcului Carrousel
ori a Luvrului, nici aceea a arcului de Triumf ce se profilează în prelungirea bulevardului
Champs-Elysées, nici cafenelele cu terase, nici aleile jalonate de o sută de statui cu subiect
mitologic ce fac farmecul celebrei grădini publice. Nu seamănă cu versiunile pe care le-au
dat grădinii Manet, Monet, Pissarro și alți predecesori mai mult sau mai puțin iluștri.
Dimitrescu a ales să reprezinte ceea ce vedea stând cu spatele la grădină, pe terasa dinspre
Sena unde se află muzeul Orangerie, aproximativ în dreptul statuii Leului lui Antoine
Barye (fig. 19). Din acest punct precis se poate contempla priveliștea, încadrată între doi
tei, a cheiului Anatole France, pe care tocmai fuseseră ridicate imobile impozante în stilul
eclectic de la 1900 (fig. 20). Un asemenea imobil mansardat, flancat de două case mai
scunde, a fost transpus pe pânză, simultan cu escamotarea Senei. Acest tablou plin de
farmec, de optimism, de veselie, ce alungă orice căutare facilă a pitorescului ar fi fost mai
potrivit cu titlul Vedere dinspre grădina Tuileries. Spațiul pictural este structurat în cinci
benzi orizontale însuflețite de un copac cu linii sinuoase ce caută să „încadreze” motivul.
Atât compoziția, cât și pensulația sunt specific cézanniene.
85

N. Tonitza, R. Șorban, Scrieri despre artă, p. 18.
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Un tablou de mici dimensiuni ce ni s-a părut o eboșă enigmatică (fig. 21) și-a dezvăluit
semnificația prin compararea cu Grădina Tuileries. Ambele lucrări au un colorit și o compoziție similare: doi copaci din prim plan ale căror coroane se împreună structurează un peisaj
delimitat în partea inferioară de ceea ce pare a fi un gard brun roșiatic. O siluetă abia
schițată stă în spatele șevaletului care dă titlul lucrării. Similitudinile cu tabloul precedent ne
incită să presupunem că a fost executat în același loc, atâta doar că pictorul fantomatic pare
să întoarcă spatele fluviului pentru a-și îndrepta – în sfârșit – atenția spre grădină.
Un tablou purtând semnătura lui Dimitrescu a fost vândut recent în Elveția: Secerișul
(La Moisson, fig. 22). Două țărănci și un țăran stau aplecați deasupra unui lan de grâu.
Femeile au părul strâns în broboade roșii, iar bărbatul poartă pălărie neagră și chimir; toți
au veșminte albe. Prin urmare, sunt țărani români, iar tabloul a fost executat la întoarcerea
în țară, probabil în vara lui 1913 sau în intervalul 1913-1916. Fâșia albastră pe care se
profilează capetele secerătorilor ar putea fi Dunărea, peisaj familiar lui Dimitrescu pe
vremea când era profesor de desen la gimnaziul din Alexandria. Factura, evident inspirată
de divizionismul practicat de Seurat, Signac sau Maximilien Luce, se abate însă de la
rigoarea acestora, care se pretează prea puțin la condițiile pictării în plein air. Să fi fost,
totuși, executat la Paris și vândut la fața locului? Se pare că artistul nu a vândut nimic în
capitala Franței: tabloul a ajuns în străinătate odată cu emigrarea proprietarei, o fostă elevă
a Școlii de Arte Frumoase din București, Ioana Giossan Höhn86.
Deși sejurul său în patria maeștrilor impresionismului nu a depășit 7-8 luni, amprenta
lăsată de aceștia va fi mai durabilă decât în cazul lui Tonitza: „Am trecut prin pompierismul academic și am scăpat de el luând doctorie impresionistă vreo 3 ani de zile” 87. Dacă
peisajele pariziene sunt exerciții școlărești, creațiile din anii 1914-1916 – Poteca din pădure,
Băltoaca din pădure, La arat, Aratul, Portretul unei familii din Iași, La Oteteleșanu – dovedesc o
asimilare fructuoasă a tehnicii impresioniste.
Șocul cultural

Pe măsură ce trecea euforia începutului, percepția căpăta în luciditate și vraja Parisului
mai pălea. „Mi-a fost greu să mă deprind cu rigorile și obiceiurile atelierului, cu farsele și
umorul franțujilor, cu care eram primiți noi, «les nouveaux»”88, mărturisește Camil Ressu.
Într-adevăr, atelierele pariziene erau administrate nu de profesor, ci de unul dintre elevii
cei mai vechi, massier-ul, iar practica riturilor inițiatice mai mult sau mai puțin violente nu
s-a pierdut nici astăzi în societatea franceză (bizutage). Dar șocul cultural nu funcționează
doar în sens negativ, ci poate fi benefic, dezvăluind potențialități nebănuite și modificând
percepția de sine:
Laurent de Tailhade, poetul baladelor somptuoase, revoluționar, m-a captivat cu vorba lui
frumoasă. [...] Triumful prestidigitației verbale, caracteristică franțuzului, incomparabil făuritor
de cuvântări. Ciudată lume. Cât respect pentru inteligență și talent, câtă admirație pentru
Maison Piguet ne-a furnizat cu deosebită amabilitate toate informațiile referitoare la proveniența
tabloului precum și reproducerea acestuia.
87 Ioan Massoff, Convorbire cu pictorul Ștefan Dimitrescu, în „Rampa”, 16 ianuarie 1925.
88 Camil Ressu, op. cit., p. 31.
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personalitate și avânt de libertate. Mai ciudată pentru mine, care descindeam de pe malul
Dunării, unde totul era minor și superficial, orizontul opac, tinerețea târzie și bătrânețea
precoce89 .

Pornind de la tematica lucrărilor inspirate de Toulouse-Lautrec, printre care cele mai
cunoscute sunt Femeile pictore90 sau Cabaret91, Frunzetti încerca să reconstituie percepția pe
care o va fi avut-o tânărul Dimitrescu asupra metropolei artelor:
Instantaneul, nedefinitul și peisajul imanent acțiunilor comune ale citadinului grăbit nu
convin însă structurii pictorului român, plămădit dintr-un material mai puțin labil decât al
sufletului parizian, și înclinat mai curând spre contemplația sobră a atitudinilor umane
trainice [...]92.

Aventura căutării de sine trebuie să fi inspirat o serie de autoportrete. Din întreg
grupul artiștilor ieșeni, avem cunoștință de doar două autoportrete: primul, semnat
Cosmovici și datat 191493, este singura lucrare demnă de reținut, din câte cunoaștem, a
acestui pictor minor. De factură modernă și format pătrat, tabloul ne prezintă bustul unui
tânăr brun, hieratic în costumul negru și plastronul alb cu delicate umbre gălbui, cu mustața
de rigoare după moda antebelică. Bustul pare lipsit de relief, concentrând întreaga atenție
asupra chipului oval, a frunții degajate și luminoase, și în special asupra ochilor, umbriți
asimetric, expresiv. Verticalitatea puternică pe care o degajă figura transcrie vizual efortul
voluntar de a se ridica deasupra obstacolelor în vreme ce fundalul galben măsliniu care
vibrează în tușe mici, amintind fondul de aur al icoanelor, trădează intenția autocelebrării.
Epoca expatrierii sale, pe care avea să o considere retrospectiv drept „cea mai tristă
dintre singurătăți”94, i-a inspirat lui Tonitza un autoportret sui generis, datat 1910: Jucătorii
de șah95, o caricatură executată în ulei pe carton dedicată aceluiași prieten Mitică Mohor cu
care discutase despre Venus de Millo și care îi achiziționase câteva lucrări. Cei doi adversari,
văzuți din profil, stau aplecați deasupra unei table de șah: cel vârstnic este adâncit în
gânduri, în vreme ce tânărul i se adresează cu un gest retoric. Legenda ce însoțește de
obicei caricatura a fost inserată în dedicație, pe verso:
Știi tu că șahul, ca și „viața”, e o problemă pe care reușesc să o rezolve numai cei ce-i cunosc
micile și ascunsele șuruburi?? În viață, ca și la șah, trebuie să știi să profiți de un pas96 greșit al
Ibidem, p. 35-36.
Lucrarea se află la Muzeul Național de Artă București, este cunoscută grație reproducerii sale în
monografiile semnate de Ionel Jianu (1954) și Claudiu Paradais (1978).
91 Tabloul a fost analizat din unghiul iconografiei muzicale la Dana Oltean, Ștefan Dimitrescu și „vioara
lui Ingres” în lumina documentelor de arhivă ale Conservatorului din Iași, în IN, XXIII, 2017, p. 317-318.
92 Ion Frunzetti, op. cit.
93 Este un ulei pe pânză cu dimensiuni necunoscute, ce a circulat pe piața artei. Reprodus în G. BadeaPăun, op. cit., p. 90.
94 N. Tonitza, Cronica plastică. Expoziția Lucian Grigorescu, în „Săptămâna literară”, 13.01.1929.
95 Aflată în colecția prof. Elena Zdrobiș, lucrarea a fost publicată în somptuosul album Tonitza al Doinei
Păuleanu, „Monitorul Oficial”, 2018, p. 14.
96 Apud Barbu Brezianu, op. cit., p. 45; Raoul Șorban, op. cit., p. 43. În locul cuvântului „pas”, D. Păuleanu a
descifrat în dedicație cuvântul „gest”; op. cit., p. 15.
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adversarului – și asta nu e deloc necinstit din moment ce legea șahului și a vieții ți-o permite!
Poți să te ferești de o bătaie la șah, nejucându-l; însă cum te poți feri de a nu cădea învins
în viață?

Lungimea textului, neobișnuită, precum și caracterul intim al reflecției, la fel de
inadecvat genului, desemnează o falsă legendă și un veritabil jurnal intim. În plus, tehnica
în ulei, insolită și ea, ne obligă să conchidem că, strict formal, este o caricatură, funcțional
însă este un autoportret. Cele trei fraze din legendă îi aparțin jucătorului tânăr, dandy cu
profil leonin cu țăcălie și plete brune, care le revendică întinzând mâna și argumentând,
cerând un răspuns de la prietenul său, asociat simbolic cu înțelepciunea cărților aranjate în
bibliotecă. Nu întâmplător, capul tânărului dandy – avatarul lui Tony – este juxtapus unui
tablou în format oval, formatul prin excelență al portretului. De altfel, o fotografie a lui
Tonitza din profil, datând din 1909, prezintă o asemănare frapantă cu jucătorul tânăr97.
Marcat profund de stilul lui Daumier, Jean-Louis Forain și Poulbot, tânărul pictor nu a
găsit altă formă de reprezentare a deformării eului sub povara îndoielilor decât caricatura.
Crăciunul anului 1909 i-a inspirat această tristă reflecție: „Un artist care n-are momente de
o sfâșietoare descurajare, artistul care nu trece prin timpuri când se crede un nechemat nu
e un adevărat artist”98.
Începând cu 1926, la 15 ani de la aventura pariziană, Tonitza va insera în articolele
sale o serie de evocări ale acestei perioade, toate impregnate de emoție, chiar de pathos. O
astfel de mărturie, mai puțin cunoscută, relatează reîntâlnirea sa cu Stavru Tarasov, cu
care a împărțit atelierul din Montparnasse:
Peste câțiva ani eram la Paris – mă trezesc în atelierul meu cu o figură masivă, cu barbă mare
și neagră, nasul și privirea de cazac din stepă. Nu-l cunoscui numaidecât pe vizitatorul acela
întunecat și aprig. Însă fără voia mea, undeva în sufletul meu, a început deodată să picure
viers îndepărtat de violină, cu elanuri triste și domoale, ca undele turburi ale Volgăi. Ne-am
aruncat unul în brațele altuia și am plâns ca doi... frați vagabonzi ai visului, care se reîntâlnesc
pe neașteptate în lumea întreagă și vitregă, după îndelungă căutare. Aflase că sunt la Paris (ne
pierdusem de multă vreme adresele și venise să mă afle). Am hoinărit până la ziuă pe străzile
bătrâne și orfane de lumină ale metropolei – pe străzile acelea pe care ne aduceam mai
dureros aminte de ulițele Iașului nostru, în care ne zburdam odinioară adolescența și ne
măcinam vlaga tinereții, în luptă crâncenă cu munca și sărăcia. Ne-am despărțit în gară, după
ce, firește, am golit o excelentă butelie de Bordeaux la botul locomotivei99.

Urmarea acestei scurte vizite, care trebuie situată spre sfârșitul anului 1909, a fost
mutarea lui Tarasov în atelierul din Montparnasse, unde avea să rămână până la plecarea
sa la Bruxelles, în 1911. O anecdotă pariziană culeasă în familia Kümbetlian, care îi furniza
materialele necesare picturii în preajma celui de-al Doilea Război Mondial, ni-l înfățișează
pe Tarasov ocupându-se cu spiritismul: „[...] într-una din «transe» a avut revelația unui
D. Păuleanu, op. cit., p. 9.
Tonitza, Jurnalul unui pictor, în „Arta Română”, n° 9, 1910.
99 Florica Cruceru (Postolache), Artele la malul mării, Editura Muntenia, 2006, apud Garabet Kümbetlian,
Amintiri și povestiri, AGIR, 2016, p. 38.
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chip de bărbat, care i-a prezis că se va căsători cu fiica lui (povestea pictorul)”100. L’air du
temps... Preocupare spirituală sinceră sau nevoia de a-și rotunji veniturile? Viitoarea lui
soție – Constanța Ionescu –, pe care avea să o cunoască în 1920, se va dovedi a fi într-adevăr
fiica aceluia cu al cărui spirit comunicase în metropola franceză.
Reîntors în țară după patru ani petrecuți în „lumea vitregă”, Tonitza trăiește șocul
cultural al readaptării, fiind deosebit de frapat de faptul că, spre exemplu, la teatrul din
Iași nimic nu e românesc, arhitecții, decoratorii, autorii piesei fiind toți străini: „[...] asta nu
e civilizație, e escrocherie”101. Pentru a-și comunica impresiile și reflecțiile menajând în
același timp susceptibilitatea concitadinilor săi se preface a se dezice de ele recurgând,
după modelul Scrisorilor persane ale lui Montesquieu, la ficțiunea ziaristului francez Georges
de Sannois, aflat, chipurile, în trecere prin Iași în drum spre Odessa. „El întruchipează
prietenul intim, sincer și devotat, în fața căruia artistul se destăinuiește fără rezerve și care,
la rândul său, este preocupat să contribuie la limpezirea conștiinței acestuia. Georges de
Sannois este un fel de «alter ego» al lui Tonitza102 – observație judicioasă a criticului Raoul
Șorban. Orășelul Sannois, aflat la nord de Paris, care i-a inspirat cândva lui Tonitza un
peisaj, nu e decât un simbol voalat al Orașului Luminii, ce îi va însoți cronicile până la
moarte, ca pentru a-și reaminti mereu: Et in Arcadia ego.
Parisul amintirilor: nostalgia paradisului pierdut

Pentru a introduce o cronică comemorativă despre Toulouse-Lautrec în 1926, Tonitza
recurge la amintiri din epoca pariziană:
Toamnă... crai nou... ziduri înalte... glas de violină... râsete de femei... mansarda...
Montparnasse... Parisul... Și iată, mintea mea prinde să depene înfrigurat... să cutreer
bulevardele, muzeele, cafenelele, barurile, cavernele inocenților... Degas, Forain, Lautrec...
esteții detectivi ai lumii pariziene, apar, fantome scumpe, în închipuirea mea – și pânzele lor,
desenele lor, schițele lor fulgerătoare se suprapun, se preumblă, se învârt în jurul meu, iau
înfățoșări aievea – și deodată atelierul e năvălit de îmbulzeala unei societăți carnavalești în
zbenguiala căreia, afectată, simți ușor țipătul greu al dramei – care vrea să fie înăbușit103.

Tarasov va păstra ca pe niște relicve permisele de copist de la muzeele pariziene104.
„Câteodată, în atelierul din București, evocam împreună cu prietenul Minulescu atmosfera
Parisului”105, mărturisește Camil Ressu.
În 1931, Tonitza o ruga pe pictorița Titina Căpitănescu-Călugăru să-i mijlocească
[...] posibilitatea de a vizita colecția de pictură franceză contemporană, despre care mi-ai
vorbit că ar fi posedând-o d-na general Vlădescu – așa mi se pare – ți-aș rămâne tare obligat.

Garabet Kümbetlian, op. cit., p. 37-38.
Tonitza, Jurnalul unui pictor, în „Arta Română”, n° 2-3, 1912.
102 N. Tonitza, Raoul Șorban, op. cit., p. 21.
103 N. Tonitza, Henri de Toulouse-Lautrec, în „Universul literar și artistic”, 17 octombrie 1926.
104 Conservate în prezent la Muzeul de Artă din Brașov, ap. Rodica Postolache.
105 Camil Ressu, op. cit., p. 38.
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Cum eu n-am mai fost în Franța de aproape 20 de ani – îți închipui ce dureroasă curiozitate
am să trăiesc câteva clipe în atmosfera meșterilor mei drag106.

Elisa Gheorghe Vlădescu, născută Bellu, nepoata doctorului Georges de Bellio,
moștenise pânze de Pissarro, Monet, Manet, Sisley. Cu excepția lui Cosmovici, grupul
artiștilor ieșeni nu se va mai reîntoarce la Paris după război, iar cei ce vor supraviețui celui
de-al Doilea Război Mondial se vor stinge în spatele „cortinei de fier”. Memoriile lor vor
contribui la crearea mitului Parisului ca paradis pierdut.
Așadar, în doar jumătate de veac s-a inversat în mod spectacular percepția Parisului:
de la oraș al perdiției din celebrele poezii eminesciene la paradis pierdut. Cazul lui Tonitza
este exemplar: mare admirator al poetului național, pe care îl citează în corespondența sa
amicală prin 1908, își manifesta indignarea față de „veninosul suflet al ciocoismului
franțuzit”107 și adeziunea înflăcărată la românismul promovat de Nicolae Iorga în contextul
manifestației violente ce avusese loc la București, în fața Teatrului Național, în 1906, în
semn de protest împotriva reprezentării unei piese de teatru în limba lui Molière. Or, după
război, același Tonitza nu-și mai categorisea conaționalii în „ciocoi franțuziți” versus români
patrioți (atitudine etnocentrică), ci între români europeni (pro-occidentali în terminologia
actuală) și români balcanici (atitudine etnorelativă), dihotomie ce continuă să structureze
mentalul colectiv românesc contemporan. Semnificativ în acest sens este exemplul celor
două scrisori adresate în ianuarie 1929 directorului ziarului ieșean „Viitorul”, pentru a
protesta împotriva campaniei de defăimare a lui Șt. Dimitrescu: „Mi-am îngăduit această
colegială intervenție cu speranța că veți domoli zelul excesiv al reporterilor dvs. ieșeni, a
căror instrucție și educație se vădește eminamente balcanică”108. Cum critica nu a produs
efectul scontat, recurge la compliment: „Ca să vă convingeți că «tonul» scrisorii mele nu
avea nimic exagerat, vă alătur un articol din «Mișcarea» de la Iași, ca să comparați, să
meditați și să hotărâți – în perfect european, așa cum vă cunosc”109.
E de presupus că sejurul în străinătate explică, cel puțin în parte, și faptul că Tonitza
nu împărtășea antisemitismul ambiant din România anilor 1930, făcând chiar rezistență,
după cum reiese din scrisoarea adresată colecționarului A. Lehrman – fără îndoială evreu –,
care îl suspectase de ostilitate:
Am rămas complet descumpănit: cum ți-a putut trece, măcar prin gând, bănuiala feroce, care
mă dezonorează. Nu-mi puteam închipui că mă cunoști, ca om, așa de puțin. [...] Urmărește
activitatea mea – și cea scriitoricească și cea plastică, de la 1907 încoace – și te vei convinge
mai vârtos decât vorbele mele, acum. O dovadă mai mult: astăzi, când majoritatea studențimii
noastre este epileptizată de duhurile diabolice ale politicii – eu, pe ai mei, i-am adunat aici în
creerii munților, ca să facem un lucru frumos și de obștească folosință.

Maestrul zugrăvea la acea dată – 1936 – mănăstirea Durău din jud. Neamț împreună
cu un grup de elevi ai școlii și cu Cosmovici 1907, anul când și-a început peregrinările în
Occident, e socotit de însuși Tonitza moment de cotitură în evoluția sa.
Barbu Brezianu, N. N. Tonitza. Corespondență, București, Editura Meridiane, 1978, p. 166.
Ibidem, p. 195.
108 Ibidem, p. 246.
109 Ibidem, p. 247.
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„Ce a scos din voi Apusul?...” – Epilog
Ajungând să se cunoască fie în cercurile artiștilor din capitală fie pe front, în Moldova,
Camil Ressu și Ștefan Dimitrescu vor dezvolta o relație statornică de prietenie și o
colaborare din cele mai fructuoase, fondând în 1918 asociația Arta Română, iar trei ani mai
târziu Sindicatul artelor frumoase, pentru a ajunge în 1929 directorii Școlilor de Arte
Frumoase din București și, respectiv, Iași, ocazie cu care vor reforma învățământul artistic
românesc. Împreună cu Nicolae Tonitza vor crea în 1921 prototipuri pentru obiecte din
ceramică în colaborare cu două fabrici110.
După decesul prematur al lui Fănuță, de care îl lega o prietenie de legendă, Tonitza îi
va succeda acestuia la Catedra de pictură și compoziție în toamna lui 1933, urmând a
deține din 1937 și funcția de rector a școlii ridicate între timp la rangul de academie. Toți
trei vor deveni personalități marcante nu doar ale artelor plastice ori ale educației artistice
ci și ale vieții culturale românești: Tonitza – ca publicist și polemist redutabil, cu cert talent
literar, Dimitrescu – ca violoncelist apreciat. Ambii vor face senzație expunând timp de
opt ani, asemeni impresioniștilor, în cadrul Grupului celor patru.
La fel de statornică va fi prietenia cu Stavru Tarasov, cel ce va părăsi Parisul ultimul,
în vara lui 1915, și care va funcționa ca profesor de desen prin diferite licee din țară, în
special la Constanța și Brașov, continuându-și în paralel activitatea expozițională.
Petre Bulgăraș, contracandidatul nenorocos al lui Șt. Dimitrescu la direcțiunea Școlii
de Belle Arte de pe poziția de inspector al artelor, se va consola cu succesul comercial:
Era după război, pe vremea când prosperau afaceriștii [...]. Un salon trebuia neapărat să aibă
pe pereți cel puțin câteva tablouri, cu ramă lată poleită, în odaia de culcare un nud deasupra
patului, iar în sufragerie o pictură cu vânat de lișiță, o floare de Eugenia Filotti, sau măcar un
cap de Bulgăraș111.

Ioan Cosmovici – Jean Cosmovici după sejurul parizian sau Jenică pentru prieteni –
este ușor de recunoscut pe câteva fotografii de grup aflate în patrimoniul Muzeului de
Istorie din Iași: mustața și extraordinarul aplomb îl particularizează. Repeziciunea cu care
și-a obținut numirea – la vârsta de 32 ani – ca profesor de „desemn și colorit” la Școala
ieșeană de Belle Arte, în comparație cu Ressu (45 ani), Dimitrescu (41 ani), Tonitza (47 ani),
o va fi datorând, cel puțin în parte, relațiilor tatălui său, iar cealaltă parte aprecierii de care
s-a bucurat pe lângă bizantinologul Oreste Tafrali, în ochii căruia întruchipa Modernitatea.
Contracandidatul lui George Oprescu la Catedra de istoria artei a Universității din București
se plângea în revista editată de el însuși că Nicolae Iorga îl nedreptățise eliminându-l din
concurs pe motiv că nu avea competențe în arta modernă, la care el a ripostat că avea
studii despre pictura lui Cosmovici112. În 1935, Cosmovici va ajunge directorul Pinacotecii
ieșene cu sprijinul lui Tonitza, care își va regreta ulterior gestul, mărturisindu-i prietenului
Șirato: „Nu-i mai vorbesc deloc. E un căpcăun cu care nu te poți înțelege, un cârciobar
B. Brezianu, N. N. Tonitza. Corespondență, p. 19.
Camil Ressu, op. cit., p. 43-44.
112 Răspuns unui referat pătimaș, în „Arta și arheologia”, II, 4/1930, p. 49.
110
111

237

Dana Servant

nesuferit și fanfaron. [...] Ca director al Pinacotecii e un director de muzeu cu concepții
antediluviene, ca profesor, un moft impertinent”113.
Dimitrie Chipăruș nu se va mai întoarce niciodată în țara sa de origine. Stabilit la
Paris, va duce o viață discretă, consacrată creației, specializându-se în tehnica crizelefantină.
Statuetele sale îi vor aduce un imens succes: se spune că însăși regina Angliei l-ar fi vizitat
în vila sa din cochetul Barbizon. Astăzi Demetre Chiparus e considerat „arhetipul sculptorului Art Déco”114.
Reîntoarcerea fiilor rătăcitori în orașul studenției se va produce abia în 1925, când
Tonitza, Dimitrescu, Ressu împreună cu Petrașcu și alți câțiva vor organiza la Iași, în
saloanele „Vieții Românești”, o expoziție a artiștilor moldoveni. Delegat cu organizarea,
Constantin Bacalu îi va scrie lui Tonitza: „Succes o fi având expoziția – însă vânzarea a
înghețat complet și opinia generală aici este că noi am adus o pictură ultra modernă pe
care nu o pot înțelege”115. Octav Băncilă și Jean Cosmovici culeseseră deja toți laurii pe care
îi putea oferi dulcele târg al Ieșilor?
Câteva concluzii
În 1880, când se năștea decanul de vârstă al artiștilor moldoveni ce ne-au servit de
eșantion de studiu, România exista ca stat suveran de doar doi ani. Parcursul lor profesional se confundă așadar cu modernizarea unei țări agricole. În țară existau doar două
școli de arte frumoase: cea de la Iași, jucând rolul Cenușăresei, se zbătea în mizerie,
reușind să formeze o pleiadă de artiști plastici străluciți. Cât a fost meritul școlii și cât
meritul lor personal ori al familiilor lor, e un subiect ce poate fi dezbătut.
În anul școlar 1907/1908 – când a trecut examenul de absolvire Șt. Dimitrescu –, Școala
de Belle-Arte din Iași număra 60 de elevi. Estimând la aproximativ 100-120 numărul
elevilor din perioada 1900-1914, reiese că cei șapte absolvenți care au întreprins călătoria
inițiatică în Occident reprezentau aproximativ 5%: o elită.
Se impune observația că statul român strălucește prin absență și incompetență: gloriile
artei plastice românești și-au finanțat singure studiile în Occident. Două exemple: speranța
Academiei Române – Jean Cosmovici – s-a dovedit un cvasi-eșec, iar în 1912, la concursul
pentru bursa Grigorescu, lui Șt. Dimitrescu îi este preferat un oarecare Stoica Dumitrescu.
Oscar Han semnala cu ironie aceeași lipsă de fler în acordarea burselor la Școala de Arte
Frumoase din București: „[...] dar parcă era un făcut să cadă alegerea întotdeauna pe o
mediocritate”116.
Călătoria de studii în Occident va rămâne, așadar, aproape exclusiv fructul inițiativei
private până în 1920, când Iorga va remedia problema fondând efemera Școală Românească de la Fontenay-aux-Roses (Paris), după modelul Academiei Franceze la Roma.
Boema ieșeană din Montparnasse se va reîntâlni pe front în 1916/18, unde va fi relativ
cruțată, prin ordinul generalului Prezan și prin grija reginei Maria, în virtutea talentului și
B. Brezianu, N. N. Tonitza. Corespondență, p. 105.
Alberto Shayo, op. cit., p. 9.
115 B. Brezianu, N. N. Tonitza. Corespondență, p. 237.
116 Oscar Han, Dălți și pensule, București, Editura Minerva, 1970, p. 372.
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a capacității de a glorifica curajul ostașilor români și eforturile întregii națiuni angajate în
războiul pentru reîntregire.
Ar fi fost benefic pentru această cercetare dacă s-ar fi putut baza nu doar pe memoriile
artiștilor implicați, pe câteva tablouri și pe cele câteva surse de arhive, extrem de lacunare,
ci și pe studii despre imaginea Franței în presa românească din anii premergători Primului
Război Mondial.
Aplecându-ne asupra călătoriei de studii în Apus a artiștilor români speram să
pătrundem misterul modernizării pe care o întreprindea România eliberată de dominația
otomană. Or, modernizarea își păstrează intact caracterul miraculos: boierii români, seduși
de strălucirea Parisului, aleg mai degrabă să se stabilească acolo, Chipăruș nefăcând
altceva decât au făcut Marta Bibescu ori Pallady, acesta din urmă rămas în România în
momentul căderii „cortinei de fier” doar printr-un accident. Modernizarea în artele
plastice românești a fost realizarea unor fii de țărani sau mici negustori, pentru care
„cornul de dimineață, [...] de cele mai multe ori, rămânea să [le] țină loc de dejun și cină”117
și care „a[u] auzit spuindu-se că nu știu care anume pictor a descoperit o tehnică care va
face școală”. Credem că întregul proces este rezumat în aceste două fraze ale lui Tonitza,
ce merg în sensul reflecțiilor istoricilor: „un proces obiectiv, impus la un moment dat de
mersul istoriei”118.

ANEXĂ

LEGENDA ILUSTRAȚIILOR
Fig. 1. Parisul artiștilor ieșeni: (a) Montparnasse; (b) Montmartre și malul drept al Senei.
1 – 1900, Garnier Pocket Plan of Paris (www.wikipedia.org);
2 – Muzeul Luvru;
3 – Muzeul Luxemburg;
4 – Academia Julian – Atelierul lui Jean-Paul Laurens, 36 rue Vivienne;
5 – Atelierul lui Camil Ressu, rue Campagne Première;
6 – Cafeneaua La Closerie des Lilas, 171 boulevard du Montparnasse;
7 – Cafeneaua Les Deux Magots; 6 place Saint-Germain-des-Prés;
8 – Atelierul lui Aman-Jean, avenue de Saxe;
7 – La Palette – Atelierul lui Pierre Laprade, 18 rue du Val-de-Grâce;
7 – Atelierul lui Tonitza & Tarasov, 13 rue du Montparnasse;
7 – Atelierul lui Tonitza, 122 rue d’Assas;
7 – Atelierul lui Tonitza, 6 rue Huyghens;
7 – Cafeneaua La Rotonde, 105 boulevard du Montparnasse;
7 – Cafeneaua Le Dôme – 108 boulevard du Montparnasse;
7 – Gara Saint-Lazare pentru direcția Pontoise;
7 – Atelierul lui Bulgăraș, 5 rue des Carmes;
117
118

N. Tonitza, Ștefan Dimitrescu, în „Arta și omul”, nr. 3, septembrie 1933, p. 36.
Lucian Boia, De ce este România altfel?, Editura Humanitas, 2012, p. 23.
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7 – Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 14 rue Bonaparte;
7 – Atelierul lui Bulgăraș, 13 rue de l’Ouest;
7 – Atelierul lui Bulgăraș, 2 passage de Dantzig;
7 – Atelierul lui Tarasov, 13 rue de Vaugirard;
7 – Academia Grande-Chaumière, 14 rue de la Grande-Chaumière;
7 – Atelierul lui Dimitrescu, rue Lepic;
7 – Grădina Tuileries;
7 – Atelierul lui Chipăruș, 13 rue Monsieur Le Prince;
7 – Atelierul lui Cosmovici, 59 boulevard Saint-Germain.
Fig. 2. Petru Bulgăraș, carte poștală fotografică (www.galeriasigma.ro [accesat la 7.08.2018]).
Fig. 3. Atelierul lui Tonitza, 122 rue d’Assas, Paris (fotografie din arhiva autoarei).
Fig. 4. Atelierul lui Tonitza, 6 rue Huyghens, Paris (fotografie din arhiva autoarei).
Fig. 5. Atelierul lui Tonitza, 1 rue du Château, Pontoise (fotografie din arhiva autoarei).
Fig. 6. Atelierul lui Bulgăraș, 5 rue des Carmes, Paris (fotografie din arhiva autoarei).
Fig. 7. Atelierul lui Bulgăraș, 2 passage Dantzig („La Ruche”), Paris (fotografie din arhiva autoarei).
Fig. 8. Atelierul lui Tarasov, 13 rue Vaugirard, Paris (fotografie din arhiva autoarei).
Fig. 9. Atelierul lui Chipăruș, 13 rue Monsieur Le Prince, Paris (fotografie din arhiva autoarei).
Fig. 10. Moulin de la Galette (în prezent restaurant), rue Lepic, Paris; atelierul lui Dimitrescu era prin
apropiere (fotografie din arhiva autoarei).
Fig. 11. Ecole des Beaux-Arts, Paris: (a) Intrarea, 14 rue Bonaparte: (b) Clădirea principală;
(c) Curtea interioară (fotografii din arhiva autoarei).
Fig. 12. Sera de portocali (Orangerie) care a găzduit Muzeul Luxemburg, 1886-1937 (fotografie din
arhiva autoarei).
Fig. 13. Cafeneaua La Closerie des Lilas (fotografie din arhiva autoarei).
Fig. 14. Cafeneaua La Rotonde (fotografie din arhiva autoarei).
Fig. 15. Academia Grande-Chaumière (fotografie din arhiva autoarei).
Fig. 16. Atelier din academia Grande-Chaumière (https://www.change.org/p/sauvons-l-atelier-dela-grande-chaumi%C3%A8re [accesat la 17.09.2020]).
Fig. 17. Șt. Dimitrescu, Pod peste Sena, ulei pe carton, 40x28 cm, colecție particulară
(http://www.artnet.de/k%C3%BCnstler/stefan-dimitrescu/ [accesat la 31.07.2020]).
Fig. 18. Șt. Dimitrescu, Grădina Tuileries, ulei pe pânză transpus pe panou, 65x50 cm, colecție particulară
(www.artnet.com/artists/stefan-dimitrescu/past-auction-results [accesat la 8.01.2017]).
Fig. 19. Grădina Tuileries, terasa care i-a servit lui Dimitrescu de atelier (fotografie din arhiva
autoarei).
Fig. 20. Cheiul Anatole France văzut dinspre terasa grădinii Tuileries de pe malul Senei (fotografie
din arhiva autoarei).
Fig. 21. Șt. Dimitrescu, La șevalet, ulei pe carton, 22×14 cm, semnat dreapta jos în peniță, colecție
particulară (www.artnet.com/artists/stefan-dimitrescu/past-auction-results [accesat la 8.01.2017]).
Fig. 22. Șt. Dimitrescu, Secerișul (La Moisson), ulei pe carton, 26×18 cm (www.piguet.com/fr/
ventes/51/catalogue/search/dimitrescu [accesat la 2/11/2017]).
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Fig. 1 (b).
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Fig. 11 (a).

Fig. 11 (b).
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Fig. 11 (c).
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La bohème artistique moldave à Montparnasse
à l’heure de l’impressionnisme tardif (1900-1914), entre mythe et réalité
(Résumé)
Mots-clefs : Tonitza, Dimitrescu, Tarasov, Bulgaras, Chiparus, Ressu, Cosmovici, Montparnasse,
académie Julian, académie de la Grande-Chaumière, bohème artistique, enseignement artistique,
voyage initiatique, choque culturel, impressionnisme tardif.
Derrière le vocable « bohème » il y a une réalité historique, née à Paris dans le contexte particulier du postromantisme, témoignant de l’évolution du statut de l’artiste au cours du XIXe siècle ;
puis il y a le mythe né avec les romans d’Henry Murger et de Balzac, relancé avec Puccini et
Charles Aznavour mais également nourri par la légende des peintres impressionnistes, entre
misère et gloire, génie et modernité ; et il y a cette étape des débuts, forcément difficiles, dans la vie
d’un artiste qui se cherche, souvent dans des conditions d’ascèse qui rendent possible l’éclosion de
son potentiel créateur. Dans la généalogie de cette bohème on dénombre les aèdes, les ménestrels,
les ordres mendiants. Depuis 1840 l’artiste est vu comme le héros civilisateur de l’époque moderne
(Carlyle) ou comme un titan capable de maîtriser son destin (Balzac). Enfin, cette étape transitoire
de la vie de bohème peut être appréhendée plus généralement comme un rite initiatique qui vise à
soumettre le jeune artiste, une fois séparé de la communauté à laquelle il appartient, notamment
par le biais du voyage d’études, à une série d’épreuves dans des conditions de marginalisation,
avant sa réintégration dans la communauté avec un nouveau statut.
Après 1900 tous les chemins mènent à Paris – nouvelle Arcadie – même pour l’élite moldave
qui, pour des raisons politiques remontant au traumatisme de l’annexion partielle de son territoire
par la Russie tsariste (1812), manifestait un tropisme marqué vers l’espace culturel germanique.
Une inversion assez spectaculaire allait s’opérer en l’espace d’un demi-siècle dans le mental
collectif des Roumains depuis une perception de Paris comme ville de perdition vers son
assimilation au mythe du paradis perdu au moment où le « rideau de fer : s’abattait sur cette partie
de l’Europe.
Sept jeunes artistes bohèmes dont six peintres – Camil Ressu (1880-1962), Nicolae Tonitza
(1886-1940), Ștefan Dimitrescu (1886-1933), Stavru Tarasov (1883-1961), Petru Bulgăraș (1884-1939),
Jean Cosmovici (1888-1952) – et le sculpteur Dimitrie Chipăruș (1886-1947), tous diplômés de
l’Ecole des Beaux-arts de Jassy (capitale historique de la province de Moldavie dans le nord-est de
Roumanie), ont cherché à vivre l’aventure parisienne : quelles furent leurs motivations, ressources,
aspirations, fantasmes, réactions et attitudes face à la culture française ? ; quelles furent leurs
préférences esthétiques et trajectoires professionnelles? ; quelles relations entretinrent-ils ? ; et quel
fut leur empreinte sur la vie artistique, culturelle et politique de leur pays ? Nous avons épluché
leurs monographies, interrogé leur correspondance, partiellement inédite, leurs journaux intimes,
leurs mémoires, leurs prises de position dans la presse, les archives de l’Ecole des Beaux-arts de
Jassy, complétées par celles de l’école jumelle de Paris ainsi que les registres des copistes des
musées du Louvre et du Luxembourg, jamais étudiés – à notre connaissance – dans l’historiographie artistique roumaine ainsi que par un corpus de 5 œuvres datant de l’époque parisienne,
en partie inédit. Fuyant l’enseignement académique qu’ils avaient reçu dans leur première
jeunesse, ils surent mettre à profit leur séjour parisien pour devenir des vecteurs de la modernité
dans un jeune État qui classa la plupart de leurs œuvres « trésor national ».
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Fântâna de la Antibiotice Iași – operă uitată
a sculptorului Constantin Baraschi
Bobi Apăvăloaei*

Orașul Iași a fost grav afectat de luptele de pe frontul Iași – Chișinău din timpul celui
de-al Doilea Război Mondial. Descriind starea Iașilor de după război, Mihail Sadoveanu a
consemnat următoarele în ziarul „Moldova Liberă” din 3 iulie 1946:
Frumosul Iași romantic și arhaic, așa cum îl iubea și-l înțelegea inima noastră, nu mai este.
Iașii ar putea să fie altfel prin osârdia și hărnicia celor care reconstruiesc țara după dezastrele
războiului; ar putea să fie ceva mai frumos din punct de vedere urbanistic și edilitar: dar Iașii
așa cum i-am apucat noi s-au scufundat. Soarta acestui oraș unic care a dat poporului atâtea
valori intelectuale și artistice a fost să cadă, dar prin dragostea ce-i arătăm va rămânea tot al
sufletului nostru1.

După terminarea războiului și instaurarea regimului comunist în orașul Iași au
început lucrări de reconstrucție2. Concentrarea de resurse a fost însemnată și a atras atenția
unor observatori străini3.
În cadrul eforturilor de relansare economică a orașului a intrat și construcția Fabricii
Chimice nr. 2 (Fabrica de Antibiotice). Alegerea înfiinţării fabricii la Iaşi a fost determinată
Centrul de Istorie și Civilizație Europeană şi Direcția Județeană pentru Cultură Iași.
Apud Ion Mitican, Urcând Copoul cu gândul la Podul Verde, seria „Vechi locuri și zidiri ieșene”, nr. 9,
Iași, Editura Tehnopress, f.a., p. 308-309. Pentru o imagine detaliată asupra orașului Iași în timpul războiului
și imediat după sfârșitul acestuia, vezi și Alexandru D. Aioanei, Între ruine, foamete și normalizarea vieții
cotidiene. Iașul în anii 1944-194, în „Archiva Moldaviae”, VI, 2014, p. 89-118; Tamara Botez, Frontul invizibil.
Viața cotidiană și stări de spirit ale populației din Moldova în vremea celui de-al Doilea Război Mondial, Iași, Editura
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2016.
2 Ion Istrati, Străvechiul Iași întinerește!, București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1952;
A. Loghin, I. Agrigoroaiei, Em. Bold, Iașul contemporan. Scurt istoric 1918-1969, Iași, Editura Junimea, 1969;
C. Turliuc, Orașul Iași între anii 1945 și 1989, în vol. Iași. Memoria unei capitale, coord. Gheorghe Iacob, Iași,
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2008, p. 399-426; Oana Mihaela Stoleriu, Evoluția uman-geografică și urbanistică a orașului Iași în perioada postbelică, Iași, Editura Terra Nostra, 2008; Liliana Iuga,
Întinerirea bătrânului Iași. Administrație locală și sistematizarea urbană la Iași în anii 1960, în HU, tomul XXIV,
2016, p. 73-91; Alexandru D. Aioanei, Moldova pe coordonatele economiei planificate. Industrializare, urbanizare,
inginerii sociale (1944-1965), Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2019.
3 Pe site-ul Central Intelligence Agency pot fi consultate numeroase documente declasificate referitoare la Iași
și la Fabrica Chimică nr. 2 (Fabrica de Antibiotice); vezi https://www.cia.gov/library/readingroom/search/site/IASI.
*
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de o serie de considerente legate de tradiția preparării unor medicamente în diverse laboratoare, existența școlilor de chimie, medicină și farmacie, existența facultăților de profil, a
liceelor care aveau capacitatea de a pregăti toate cadrele de specialitate. De asemenea,
zona oferea o puritate atmosferică corespunzătoare industriei de biosinteză și încă o serie
de alte elemente necesare amplasării unei construcții industriale4.
Pentru înfrumusețarea locului, în piațeta de la intrare în fabrică a fost amplasată o
fântână, monument de for public, alcătuită dintr-un bazin din mijlocul căruia se înalță un
piedestal pe care a fost montată statuia unei femei ce ține pe umărul drept un ulcior din
care curge apă. La piciorul stâng al femeii este amplasat un copil cu un buchet de flori,
care se ține cu o mână de rochie. Ambele personaje privesc cu tandrețe unul spre celălalt.
Postamentul piedestalului este decorat cu altoreliefuri reprezentând copii care se joacă cu
diferite animale (fig. 1).
Informații despre acest monument de for public se găsesc cu mare greutate. Majoritatea cărților despre Iași, mai vechi și mai noi, menționează date referitoare la Fabrica de
Antibiotice, dar nu și la fântâna din piațeta de la intrare.
Singura știre identificată de noi referitoare la Fântâna de la Antibiotice se găsește în
lucrarea Monumente din Municipiul și Județul Iași. Ghid bibliografic, redactor coordonator
Constantin Gâlea, lucrare alcătuită de Elidia Agrigoroaiei, Georgeta Huțanu, I. Kara, Paul
Leibovici, Liviu Moscovici, Iași, Comitetul de Cultură și Artă al Județului Iași, Biblioteca
Municipală Iași, 1969. Lucrarea, care conține 140 de pagini și 33 de fotografii răspândite în
cuprinsul textului, se dorea a fi „o primă încercare de a pune în mâna unui cerc larg de
interesați un succint ghid al monumentelor ieșene, o primă încercare de a face cunoștință
cu o parte din ceea ce s-a scris și tipărit despre frumusețile și valorile spiritualității românești
din cuprinsul orașului și județului Iași”, după cum indica, în Cuvânt înainte, Constantin
Gâlea, Directorul Bibliotecii Municipale.
Cartea are următoarea structură: Cuvânt înainte de Constantin Gâlea (p. 7), Avantpropos (p. 9), Lămuriri pentru folosirea bibliografiei (p. 11), I. Monumente arheologice (p. 15),
II. Monumente de arhitectură și de importanță istorică și culturală (p. 23), III. Case și locuri legate
de amintirea unor personalități ieșene și a unor evenimente istorice remarcabile (p. 91), IV. Opere
de artă plastică (p. 113), V. Monumente ale naturii. Grădini (p. 125), Centre de informare privind
monumentele din municipiul și județul Iași (p. 131), Din bibliografia consultată (p.133), Indice de
numiri geografice (p. 137), Indice analitic (p. 139).
În mod surprinzător, informația cu privire la Fântâna de la Antibiotice nu apare în
capitolul IV, Opere de artă plastică. În capitolul II, Monumente de arhitectură și de importanță
istorică și culturală, la pagina 29, a fost introdusă rubrica Ansambluri industriale cu
următorul conținut:
În ultimii ani s-au construit numeroase unități industriale, dintre care putem cita: Fabrica de
antibiotice, IPROFIL „Mobila” Iași, Uzina metalurgică, Fabrica de prelucrare a maselor
Întreprinderea de Antibiotice – Iași. 1955-1975, Iași, f.a, p. V-XV. Demararea, în anii 1950, a șantierului
Fabricii de Antibiotice a oferit prilejul efectuării unor ample cercetări arheologice. Mărturisim că interesul
pentru Fântâna de la Antibiotice se datorează încercării de a înțelege situl arheologic de aici (vezi Vasile
Chirica, Marcel Tanasachi, Repertoriul arheologic al Județului Iași, vol. II, sub redacția dr. Vasile Chirica, Iași,
1985, p. 343-346).
4
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plastice, Fabrica de ulei „Unirea” ș.a. Alături de acestea trebuie să remarcăm mărirea, reutilarea Fabricii „Țesătura”, Fabrica de tricotaje „Moldova”, Uzinele mecanice Nicolina. Opere de
artă plastică înfrumusețează arhitectura acestor întreprinderi. Cităm în acest sens Fântâna din fața
Fabricii de antibiotice, lucrare executată de sculptorul C. Baraschi.

Fotografia numărul 32 din volumul în discuție ilustrează Fântâna din fața Fabricii de
Antibiotice (vezi fig. 1 A).
La acest stadiu al cercetării, credem că informația nu s-a perpetuat din cauza modului
stângaci în care a fost prezentată Fântâna de la Antibiotice în acest volum. A fost îngropată
la Ansambluri industriale, rubrică peste care iubitorii de monumente, de arheologie, de
cultură, de istorie treceau foarte repede5.
C(onstantin) Baraschi (1902-1966) a fost unul dintre marii sculptori ai României, cu o
bogată activitate atât în perioada interbelică, cât și după cel de-al Doilea Război Mondial.
A fost un artist care s-a bucurat din timpul vieții de recunoaștere. A studiat la București și
Paris alături de profesori renumiţi precum: Dimitrie Paciurea, Marcel Bouchard și Antoine
Bourdelle. I s-a decernat medalia de aur pentru sculptură la Expoziția Internațională de la
Paris din anul 1937. A fost profesor și rector la Institutul de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu”. A fost membru corespondent al Academiei Române din anul 1955 6. Este
primul sculptor român autor al unui Tratat de Sculptură, publicat în două volume în anii
1962 și 19667.
Din opera sa vastă enumerăm câteva creații mai deosebite: Monumentul de la
kilometrul zero al Bucureștiului, Aleea Cariatidelor/Restaurației cu Fântâna Modurei,
decorațiile blocului Zodiac, basoreliefuri și altoreliefuri pe Arcul de Triumf, grupul statuar
Apărătorii Predealului, diverse statui ale oamenilor politici și ale unor personalități
culturale, monumente de for public (Fata pe valuri în Galați). Sculpturile și schițele lui
Constantin Baraschi sunt un motiv de bucurie și mândrie pentru colecționarii de artă,
publici sau particulari.
Activitatea lui Constantin Baraschi este legată și de orașul Iași. În anul 1938 a realizat,
la comanda Universității din Iași, statuile lui A. D. Xenopol, V. Conta și T. Maiorescu, care
trebuiau amplasate în fața noului palat universitar ieșean proiectat de arh. Jean Pompilian.
Dintre acestea au supraviețuit trecerii timpului și vicisitudinilor istoriei doar statuia lui
A. D. Xenopol, care este amplasată în fața Universității „Al. I. Cuza” din Iași 8. În anii
1942-1943, în urma unei comenzi a Primăriei, C. Baraschi a sculptat bustul lui P. P. Carp,
5 Ni se pare curios faptul că Elidia Agrigoroaiei, unul dintre autorii volumului în discuție, nu a mai
menționat Fântâna de la Antibiotice în prezentările ulterioare făcute zonei Iașilor, cu toate că a descris
Fabrica Antibiotice în lucrări precum: Aurel Bejenaru, Elidia Agrigoroaiei, Memoria locurilor ieșene. Ghid
turistic, Comitetul de Cultură și Educație Socialistă al Județului Iași, 1974, și Elidia Agrigoroaiei, Drumuri
ieșene, colecția Cântarea României, Editura Sport-Turism, 1982.
6 Tudor Măinescu, Constantin Baraschi-Mușat, București, Editura Geller, 1937; Raul Șorban, Constantin
Baraschi, București, Editura Meridiane, 1966; Dicționarul sculptorilor din România. Secolele XIX-XX, vol. I, Lit. A-G,
coordonator Ioana Vlasiu, București, Editura Academiei Române, 2011, p. 48-49. Informații despre viaţa și
opera sculptorului Constantin Baraschi pot fi găsite cu ușurință și pe internet, de aceea nu credem că este
potrivit să insistăm asupra personalității artistului.
7 Constantin Baraschi, Tratat de sculptură, București, Editura Meridiane, 1962 și 1966.
8 Sorin Iftimi, Iașii în bronz și marmură. Memoria statuilor, în CI, XXIV-XXVI, 2010, p. 538-540.
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care urma să fie amplasat pe „Aleea Junimiștilor” din Parcul Copou. În prezent, acest bust
se află în colecția Muzeului Național al Literaturii Române din Iași9.
Constantin Baraschi a încetat din viață pe neașteptate, în anul 1966, în urma unei
maladii cardiace, la vârsta de 64 de ani, în plină putere de creație, lăsând în urmă lucrări
de valoare, multe dintre ele nefiind cuprinse în inventare și cu un statut incert 10. Din
fericire, Fântâna de la Antibiotice a fost repertoriată într-un volum lucrat de un colectiv de
la Biblioteca Municipală Iași, sub auspiciile Comitetului de Cultură și Artă al Județului
Iași, tipărit la puțină vreme după moartea artistului, în anul 1969, când uitarea și confuzia
încă nu se instalaseră11.
Fântâna de la Antibiotice nu poartă încărcătura simbolică specifică ideologiei politice
din anii 1950-1960. Statuia reprezentând o femeie în straie populare și un copil cu flori în
mână alături de ea, care parcă dorește să se ridice în brațele mamei, evocă maternitatea și
copilăria. Prezența unor altoreliefuri pe postamentul piedestalului, care înfățișează copii
jucându-se, credem că sprijină această ipoteză. Sculptorul Constantin Baraschi a avut un
respect profund pentru toate mamele care s-au sacrificat pentru viitorul copiilor. Pe monumentul funerar al mamei sale, Zoe Baraschi, sculptorul a dăltuit următoarea dedicație: „În
memoria scumpei mele mame și a tuturor mamelor, care, asemeni ei, și-au închinat viața
copiilor lor”. Din această perspectivă, Fântâna de la Antibiotice poate fi considerată ca
fiind un omagiu adus maternității și copilăriei. Amplasarea unui monument care trimite la
copilăria fericită, la jocurile de copii, la grija maternă, poate fi pusă în legătură cu obiectivul Fabricii de Antibiotice de a realiza medicamente destinate tratării unor boli ale
copilăriei. În epocă, medicamentele produse la această fabrică aveau menirea de a asigura
o copilărie frumoasă multor copii aflați în suferință (fig. 2 și 3).
În mod cu totul neașteptat, Fântâna de la Antibiotice seamănă cu Fântâna Modurei
din parcul Herăstrău din București (fostul Parc Național Regele Carol al II-lea în perioada
interbelică), ambele având ca personaj o tânără femeie în ținută tradițională care poartă pe
umărul stâng un ulcior cu apă (fig. 4).
Maria Modura (sau Mudura) a rămas în istorie în legătură cu reîntoarcerea pe tronul
Regatului României a regelui Carol al II-lea. Această femeie a jucat un rol simbolic în restaurația din anul 1930. În acel an, la 6 iunie, regele Carol al II-lea a revenit din exil în țară
pentru a prelua puterea. Din motive tehnice, avionul care-l aducea pe rege de la Munchen
nu a reușit să ajungă la Cluj și a fost nevoit să aterizeze forțat într-un lan de grâu în apropierea localității Vadul Crișului. După ce Carol al II-lea a coborât din avion, Maria Modura, o
femeie simplă de la țară, aflată în zonă la seceriș, i-a oferit regelui un ulcior cu apă12. Acest
Olga Rusu, Constantin-Liviu Rusu, Viorela Lăcătușu, Codrin Lăcătușu, Iași – chipuri în bronz, marmură
și piatră, ediția a II-a revăzută și adăugită, Iași, Editura Vasiliana ’98, 2004, p. 64.
10 Raoul Șorban, în nota de final a lucrării sale, a consemnat cu tristețe că artistul „a dispărut dintre noi
fără să-și fi istovit energia cu care-și căutase rosturile în artă” (Raoul Șorban, op. cit., p. 38).
11 Monumente din Municipiul și Județul Iași. Ghid bibliografic, redactor coordonator Constantin Gâlea,
lucrare alcătuită de Elidia Agrigoroaiei, Georgeta Huțanu, I. Kara, Paul Leibovici, Liviu Moscovici, Iași,
Comitetul de Cultură și Artă al Județului Iași, Biblioteca Municipală Iași, 1969, p. 29 și foto 32.
12 O povestire a restaurației, împreună cu fotografii, poate fi consultată în revista „Ilustrațiunea
Română”, număr festiv: Restaurația, nr. 24 (anul X), miercuri, 8 iunie 1938 și în nr. 24 (anul XI), miercuri,
7 iunie 1939.
9

260

Fântâna de la Antibiotice Iași – operă uitată a sculptorului Constantin Baraschi

gest a fost interpretat și ulterior valorificat propagandistic, ca fiind semnul că țara îl acceptă
pe Carol al II-lea ca rege (fig. 5).
Foarte repede, Modura a devenit simbolul restaurației. Imaginea ei, a femeii în
costum popular cu un ulcior pentru apă, a fost popularizată în publicații destinate poporului de rând13 și elitei culturale14 (fig. 6). Maria Modura era invitată la festivități publice, la
deschiderea unor competiții sportive, precum cursa ciclistă „Cupa Restaurației” din 1937,
unde a fost fotografiată în costum popular, cu ulciorul pe umărul drept și cu un copil în
partea stângă15 (fig. 7 și 9).
În amintirea acestui episod-cheie al restaurației, în 1940, la aniversarea a 10 ani de la
revenirea pe tron a regelui Carol al II-lea, s-a decis baterea unei monede de aur descrisă
astfel:
[...] reversul reprezintă momentul istoric al descinderii din avion a M.S. Regelui la venirea
în țară. În primul plan al gravurii M.S. Regele într-un lan de grâu în picioare, îmbrăcat în
salopetă de aviator, privind spre stânga, ține în stânga casca de aviator, iar în mâna dreaptă
primește ulciorul cu apă, pe care i-l întinde Maria Modura, care stă în genunchi. În spatele
M.S. Regelui se vede elicea avionului din care a coborât. În planul al doilea al gravurii se văd
în fundal munții din spatele cărora începe să răsară un soare nou. În stânga sus în arc de cerc
este scris 8 Iunie 1939, iar în dreapta 8 Iunie 194016.

„Momentul istoric al descinderii din avion” a fost imortalizat și în pictură de H(onoriu)
Crețulescu în tripticul „Restaurației”, în care un fragment era intitulat „La Vadul Crișului:
fata cu ulciorul de apă, în întâmpinarea Suveranului” 17. În acest tablou, Maria Modura este
înfățișată aducând apă regelui Carol al II-lea care se află lângă avionul poziționat într-un
lan de grâu. Femeia poartă ulciorul cu apă pe umărul drept, pe care îl ține cu ambele mâini
(fig. 8).
În Parcul Național Regele Carol al II-lea, sculptorul Constantin Baraschi a realizat,
pentru Luna Bucureștilor din anul 1939, un ansamblu dedicat începutului restaurației (fig. 4),
care era astfel prezentat în „Gazeta Municipală”:
Una din ultimele lucrări de amploare ale Municipiului București este deschiderea bulevardului Mareșal Prezan și completarea parcului Regele Carol al II-lea, parc căruia i s-a dat o
intrare potrivită planului său arhitectural. Intrarea care duce imediat la Aleea Restaurației și
la Fântâna Modurei, amândouă opere ale talentatului sculptor Constantin Baraschi, realizări
de perfectă închegare arhitecturală, de admirabil gust artistic și de iscusită simbolizare. Fântâna
închipuie pe fata de la țară, Modura, care a întâmpinat pe suveranul nostru, dându-i apă
proaspătă de băut, în momentul când a coborât din zbor așteptat de o țară întreagă. Iar cele
„Calendarul Plugarilor”, editat de Societatea Inginerilor Agronomi, 1932 (anul al XII-lea), p. 107.
Ioan C. Băcilă, Secția stampelor de la Academia Română (cu 19 figuri), în „Boabe de grâu. Revistă de
Cultură”, anul V, 1934, nr. 4, p. 196.
15 „Realitatea Ilustrată”, anul XI, nr. 544, 23 iunie 1937, p. 14. În ziarul „Adevărul”, anul 51, nr. 16367,
din 8 iunie 1937, Modura este arătată în mijlocul cicliștilor cu un copil de mână, în partea stângă.
16 „Monitorul Oficial”, Partea I-a, Legi, Decrete, anul CVIII, nr. 128, marți, 4 iunie 1940, p. 2583.
17 Supliment gratuit al „Ilustrațiunii Române”, nr. 24 (anul X), miercuri, 8 iunie 1938.
13
14

261

Bobi Apăvăloaei
două șiruri de cariatide, purtând ulcioare pe cap, simbolizează minunea înfăptuită de atunci,
de când poporul românesc soarbe înviorat din izvorul acelui fapt mereu proaspăt în sufletul
lui. Constantin Baraschi a știut să împace simplitatea cu grandoarea, simbolul cu realismul,
concepând planul aleii și al fântânii și modelând cu grijă și amănunțit statuile, fără să îngreuie
expresia sculpturală. Plan, linie și forme ce conturează elegant și precis în această operă care
se cheamă Aleea Restaurației, pe lespezile căreia pășim stăpâniți de emoția artei și a amintirilor
scumpe. Surprinde mai cu seamă reușita construcției în ansamblul ei arhitectonic, Baraschi fiind
totodată inițiator, sculptor și arhitect. Baraschi reînvie astfel tradiția marilor artiști ai Renașterii18.

După instaurarea regimului comunist în România, Parcul Național Regele Carol al II-lea
a fost redenumit Parcul de cultură și odihnă I. V. Stalin, iar opera lui Constantin Baraschi a
fost înlăturată pentru a face loc statuii lui Stalin (1951-1962). În anul 2005, sculptorul Ionel
Stoicescu, pe baza documentelor din epocă, a refăcut ansamblul Fântâna Modurei19. Multă
vreme s-a considerat că statuia Modurei a fost distrusă de regimul comunist. În anul 2010,
statuia Modurei a fost (re)descoperită în cimitirul Bellu, la mormântul profesoarei Elly
Baraschi, soția lui Constantin Baraschi, de către Dan Ghelase, președintele Asociației pentru
promovarea artei și culturii tradiționale, și de arhitectul Lucian Mihăescu20.
Statuia originală a Fântânei Modura (cea păstrată în Cimitirul Bellu din București) și
Fântâna de la Antibiotice prezintă asemănări, dar și deosebiri evidente (fig. 10). Statuile
sunt așezate pe un mic suport rotund și înfățișează o femeie în picioare, în haine populare,
care poartă pe umărul drept un ulcior, sprijinit cu mâna stângă, care trece pe deasupra
capului. Silueta și proporțiile (probabil și măsurile) sunt asemenea. La fel și poziția piciorului stâng, care este ușor adus în față și flexat din genunchi. În cazul Fântânei Modura,
femeia are mâna dreaptă sprijinită pe șold, iar capul este întors spre stânga cu privirea
fixată înainte; în vreme ce la Fântâna de la Antibiotice, mâna dreaptă participă la sprijinirea ulciorului, iar capul întors tot spre stânga este aplecat în față, cu privirea ațintită spre
copilul aflat lângă ea.
În ambele cazuri, îmbrăcămintea este alcătuită dintr-o cămașă lungă cu mânicile
prinse pe încheietură, deasupra palmelor. La baza gâtului, cămașa are un mic decolteu în
forma literei V. Forma bustului, faldurile hainei pe piept, pe spate, pe mâna stângă ridicată
deasupra capului prezintă similitudini. Femeile poartă o catrință a căror linii mari sunt
aproape identice. Straiele populare de la statuia Fântânei Modura prezintă detalii remarcabile ale cusăturilor și modelelor tradiționale, în timp ce la Fântâna de la Antibiotice
acestea lipsesc cu desăvârșire. În schimb, la statuia Fântânii de la Antibiotice detaliile
anatomice ale trupului par mai evidente. Buricul femeii, cu toate că acesta este acoperit de
cămașă și catrință, este destul de vizibil.
Silueta și atitudinea femeii din Fântâna de la Antibiotice sunt asemănătoare cu ipostaza
Modurei din tabloul realizat de Honoriu Crețulescu. Personajele în costume tradiționale
„Gazeta Municipală”, Supliment închinat Lunei Bucureștilor 1939, anul VIII, 29 iunie 1939, p. 8. Pe
site-ul Once upon a time in Bucharest. O colecție de fotografii și informații despre Bucureștiul de altădată. 1800, 1900,
interbelic..., sunt prezentate fotografii de epocă despre manifestarea Luna Bucureștilor 1935-1940, precum și
informații despre tematica fiecărei ediții (http://ouatib.blogspot.com/2016/06/luna-bucurestilor-1935-1940.html).
19 Fântâna Modura, în https://ro.wikipedia.org/wiki/F%C3%A2nt%C3%A2na_Modura.
20 Fotografiile statuii Modurei din cimitirul Bellu poartă semnătura Flori Jianu (vezi la adresa de
internet http://vicentiu205.ro/elly-baraschi-locul-2-in-topul-cautarilor-al-monumentelor-din-bellu/).
18
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poartă un ulcior pe umărul drept, care este ținut cu mâna stângă trecută pe deasupra
capului și cu mâna dreaptă îndoită din cot21 (fig. 8).
Dar ceea ce frapează la statuia de la Fântâna de la Antibiotice este prezența unui copil
cu flori, lipit de piciorul stâng al femeii, ipostază asemănătoare cu fotografia oficială a Mariei
Modura de la deschiderea cursei de ciclism „Cupa Restaurației” din 1937, de la Vadul
Crișului la București. În această poză, la fel ca la Fântâna de la Antibiotice, femeia poartă
un ulcior pe umărul drept, iar lângă piciorul stâng este un copil (fig. 9). Asemenea și în
poza de grup a cicliștilor, Maria Modura apare cu un copil în partea stângă (fig. 7). Cine era
acest copil și de ce apare în poza oficială alături de simbolul restaurației? Să fie oare un mesaj
transmis prin timp de sculptorul Constantin Baraschi, care se presupune că a cunoscut-o bine
pe Maria Modura? La aceste întrebări și la multe altele nu avem încă răspuns.
Spre exemplu, în stadiul actual al cercetării, nu putem preciza cu certitudine când a
sosit această statuie în Iași și cine a fost comanditarul ei. În perioada interbelică, la Iași, în
timpul primarului Osvald Racoviță, după modelul Bucureștilor, s-au desfășurat Luna
Iașilor și Luna Moldovei. Acțiunile au avut loc sub patronajul regelui Carol al II-lea, în
Parcul Expoziției din dealul Copoului, rebotezat Parcul Regele Carol al II-lea22. Să fi fost
menirea acestei statui să împodobească Parcul Regele Carol al II-lea din Iași, după
modelul Fântâna Modurei din Parcul Național Regele Carol al II-lea din București? În
sprijinul acestei ipoteze sunt câteva poze din Iașii anilor 1950-1960 în care se întrevede vag
silueta acestei statui în zona Copoului23. Un răspuns solid argumentat la aceste interogații
se va putea obține doar după o cercetare temeinică a Arhivelor Statului Iași și a arhivei
Companiei Antibiotice SA Iași, lucru care deocamdată nu este posibil din pricina situației
sanitare existente.
Dincolo de simbolistică și întrebări (pentru care simțim că nu avem pregătirea și
resursele necesare pentru a găsi răspunsuri pertinente), Fântâna Modurei din București și
Fântâna de la Antibiotice Iași reprezintă și un omagiu adus femeii.
De-a lungul carierei sale, Constantin Baraschi a avut o preocupare constantă pentru a-și
perfecționa maniera de redare a trăsăturilor corpului omenesc, deoarece credea că, în
natură, cea mai organică ordine a formelor este oferită de corpul uman24. Între lucrările
expuse de Constantin Baraschi au fost numeroase nuduri intitulate de obicei Eva, care prezentau trupuri de femei sănătoase, adeseori robuste, împlinite într-o armonioasă tinerețe.
În majoritatea nudurilor, artistul celebrează femeia. Atenția lui se îndreaptă spre construcția
care închide formele în scheme simple25. Aceste nuduri, reprezentând tinere cu mâna
stângă ridicată deasupra capului întors spre stânga, uneori ușor aplecat în față, rod al unor
Având în vedere asemănările cu Modura – simbolul restaurației, se poate înțelege de ce această
statuie nu a fost promovată în anii comunismului. Chiar pare miraculos faptul că Fântâna a fost amplasată în
fața Fabricii de Antibiotice și că a fost pomenită în lucrarea Monumente din Municipiul și Județul Iași..., 1969.
22 Sorin Mocanu, Manifestări festive în Iașul interbelic: „Luna Iașilor” și „Luna Moldovei”, în „Acta
Iassyensia Comparationis”, 10/2012, Rituri de trecere, p. 157-175.
23 Pentru identificarea și localizarea acestei statui din zona Copoului m-am consultat cu istoricul Sorin
Iftimi, căruia îi mulțumesc pentru tot ajutorul dezinteresat acordat acum și în trecut.
24 Subliniem faptul că volumul al doilea al tratatului despre sculptură poartă numele Nudul, ceea ce ne
indică temeinicia cu care a studiat posibilitățile de redare a corpului omenesc.
25 Raoul Şorban, op. cit., p. 33-38.
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exerciții și reflecții îndelungate, stau la baza creațiilor armonioase din seria Femeie cu
ulcior pe umăr – Modura (fig. 11).
Ne vom opri aici cu aprecierile asupra operei marelui sculptor Constantin Baraschi.
Avem speranța că în viitorul apropiat istoricii și criticii de artă se vor apleca din nou
asupra operei lui Baraschi și vor găsi încadrările potrivite pentru lucrarea Fântâna de la
Antibiotice Iași.
În anul 2020, pentru a marca aniversarea a 65 de ani de activitate, Compania
Antibiotice SA a revitalizat tot spațiul din fața fabricii, păstrând copacii plantați odinioară
de primii angajați ai unității. Compania a restaurat Fântâna de la Antibiotice, operă a
sculptorului Constantin Baraschi, din resurse proprii, după toate rigorile științifice,
apelând la profesionalismul specialiștilor din cadrul Complexului Național Muzeal
„Moldova” Iași, Centrul de Restaurare și Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural.
Efortul companiei este demn de toată aprecierea noastră, deoarece restaurarea s-a
realizat în condiții dificile de criză sanitară, demonstrând astfel că actul de cultură este
posibil indiferent de asprimea vremurilor26.

ANEXĂ

A

Dorim să adresăm mulțumiri conducerii Companiei Antibiotice SA pentru materialul fotografic pus
la dispoziție și pentru viitoarea colaborare, care sper că va fi fructuoasă.
26
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B
Fig. 1 (A, B). Fântâna de la Antibiotice în anii 1960-1970
(foto: Compania Antibiotice SA).

Fig. 2. Fântâna de la Antibiotice Iași după restaurarea din anul 2020
(foto: Compania Antibiotice SA).
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A

B
C
Fig. 3 (A, B, C). Fântâna de la Antibiotice Iași după restaurarea din anul 2020
(foto: Compania Antibiotice SA)
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A

B
C
Fig. 4 (A, B, C). Fântâna Modurei fin Parcul Național Regele Carol al II-lea (Herăstrău), București
(foto: „Gazeta Municipală”, Supliment închinat Lunei Bucureștilor 1939, anul VIII, 29 iunie 1939, și
http://ouatib.blogspot.com/2016/06/luna-bucurestilor-1935-1940.html).
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Fig. 5. Documente fotografice privind restaurația (foto: „Ilustrațiunea Română”, anul XI, nr. 24).

Fig. 6. Imaginea Mariei Modura în
paginile publicațiilor „Calendarul
Plugarilor”, 1932, și „Boabe de Grâu”,
anul V, 1934, nr. 4.
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A

B
Fig. 7 (A, B). Maria Modura la diferite manifestări publice care aniversau Restaurația
(foto: „Adevărul”, anul 51, nr. 16367 și „Ilustrațiunea Română”, anul X, nr. 25).
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Fig. 8. Tabloul pictorului Honoriu Crețulescu dedicat Restaurației (foto: Supliment gratuit al
„Ilustrațiunii Române”, nr. 24 (anul X), miercuri, 8 iunie 1938).

Fig. 9 (A, B).
A

B
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C

E

D

Fig. 9. A, B – imagini fotografice oficiale ale Mariei Modura („Ilustrațiunea Română”,
număr festiv: Restaurația, anul X, nr. 24; „Realitatea Ilustrată”, anul XI, nr. 544);
C, D – reprezentări artistice: statuia Modurei (C. Baraschi), Modura în pictură (H. Crețulescu);
E – statuia de la Fântâna Antibiotice Iași, după o fotografie din 1965 (C. Baraschi).

271

Bobi Apăvăloaei

A

B

C
Fig. 10. Statuia Fântânii de la Antibiotice (B), alături de statuia Fântânii Modurei din București (A și C);
(foto A – după o fotografie de epocă din anul 1939; foto B realizată de Flori Jianu în Cimitirul Bellu,
locul unde se păstrează statuia originală a Modurei).
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C
D
Fig. 11. Statuia Fântânei de la Antibiotice (C) alături de alte creații ale sculptorului C. Baraschi
intitulate generic Eva. Tinere cu brațul stâng ridicat deasupra capului întors spre stânga, ușor
aplecat în față, care probabil au servit ca model la realizarea Fântânei de la Antibiotice și a
Fântânei Modura (foto după publicațiile lui Raul Șorban și Tudor Măinescu).
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The Fontaine from Antibiotice, Iassy – the Forgotten Artwork
of the Sculptor Constantin Baraschi
(Abstract)
Keywords: sculpture, company Antibiotice Iaşi, Constantin Baraschi, monuments, restoration.
In front of the factory of pharmaceutical substances Antibiotice from Iassy can be found a
fountain with the statue of a woman carrying a pitcher on her shoulder gazing at a child.
The fountain is considered to be one of the forgotten artworks of the sculptor Constantin
Baraschi as it is mentioned solely on a list of monuments from county Iassy made in 1969.
Constantin Baraschi (1902-1966), a famous sculptor awarded at international exhibitions, who
created his artwork in the interwar period and in the first years of the communist period, was a
professor and rector of the Bucharest National University of Arts „N. Grigorescu” as well as a
member of the Romanian Academy. His artworks can be found in the big city squares in Romania
as well as in many museums and private collections.
Even if the Antibiotice Factory was opened in 1955 in the communist period, the fountain does
not contain communist symbols. Surprisingly, the statue of the woman with the pitcher on her
shoulder is quite similar with the Modura Fountain from Herastrau park (former King Carol II
National Park) from Bucharest made by Constantin Baraschi in the honor of the king Carol II. Due
to this the history of the Fountain from Antibiotice factory must still be studied.
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Inventarul paraclisului „Sfânta Treime”
al palatului Roznovanu din Iași
Dan Dumitru Iacob *

„[…] frumos este și paraclisul
zugrăvit cu măestrie de d(umnealui) Balomir […]”1

Paraclisele de altădată
Între diferitele tipuri de lăcașuri de închinăciune creștine se află și paraclisul sau
capela, spațiu sacru cu atribuții similare bisericii însă particularizat, în general, prin
dimensiuni mai mici, inventar de cult mai redus și accesibilitate mai restrânsă, caracteristicile respective fiind determinate de rolul său de sanctuar privat. În topografia generică
a lăcașurilor de cult, paraclisul este amplasat, de obicei, cât mai aproape de enoriașii săi
constanți, respectiv în incinta sau în clădirea unei reședințe (regale, nobiliare), a unei
instituții ecleziastice (mitropolie, episcopie, catedrală, mănăstire etc.) sau laice (spital,
școală, penitenciar), în perimetrul unui cimitir.
De inspirație bizantină și îmbinând influențe diverse, monastice și aulice, athonite și
occidentale, paraclisele au fost ctitorite și utilizate în țările române încă din Evul Mediu,
fiind atestate mai întâi la curțile domnești2. În secolul al XIX-lea, practica era destul de
răspândită, acestea regăsindu-se în continuare la curțile și palatele domnești, însă și în
cadrul unor instituții și pe proprietăți particulare, în special boierești, indiferent de
localizarea acestora, în mediul urban sau rural. Spre deosebire de numeroasele paraclise și
biserici ale curților domnești și boierești, dintre care unele se mai păstrează și astăzi,
paraclisele sau capelele de interior, altădată destul de multe3, au rezistat mai greu trecerii
timpului, majoritatea dispărând laolaltă cu clădirile în care se aflau. Și cum se întâmplă în
astfel de situații, nici informațiile istorice nu sunt prea bogate în cazul lor. În orașul Iași, de
exemplu, cele mai cunoscute paraclise interioare se aflau în palatul domnesc construit de
Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu al Academiei Române.
„Albina românească”, nr. 33, 23 aprilie 1832, p. 131-132.
2 Sorin Iftimi, Biserica Doamnei și slujitorii acestui altar, în idem, Cercetări privitoare la istoria bisericilor
ieșene, Iași, Editura Trinitas, 2008, p. 28-29.
3 C. Bobulescu, O viaţă trăită, viaţa de paraclise, Bucureşti, 1931, p. 10, 44-45, 94-108.
*
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Alexandru Moruzi în 1803-18064, în palatul marelui logofăt Grigore Sturdza5, moștenit de
fiul său Mihail Sturdza, în palatul domnesc de la Mănăstirea Frumoasa, în casele egumenești de la Galata și, nu în ultimul rând, în palatul Roznovanu. Despre acesta din urmă
ne-am propus să scriem în acest articol, nu fără a-i aminti pe premergători, respectiv pe
Dumitru C. Moruzi și Constantin Bobulescu6, care i-au acordat atenție din perspectivă
memorialistică, cu accent pe slujitorii altarului, și pe Corina Cimpoeșu, care a cercetat
recent inventarul paraclisului din perspectiva istoricului de artă7. Alături de contribuțiile
lor semnalăm și succintele noastre preocupări privitoare la arhitectura și funcția socială a
paraclisului, integrate în studii referitoare la planurile palatului Roznovanu și, mai
general, la sociabilitatea boierimii de la mijlocul secolului al XIX-lea8.
Palatul Roznovanu
Despre palatul Roznovanu din Iași există câteva referințe recente care, pe lângă
reîmprospătarea romanțioasă a unor cunoscute secvențe istorice reținute în memorialistica
ieșeană, au adus la lumină și multe informații noi9. Ca atare, este inutil să detaliem istoria
palatului sau a familiei care l-a deținut, limitându-ne doar la punctarea câtorva date
Laurențiu Rădvan, Mihai Anatolii Ciobanu, 1807, un an și trei planuri pentru Iași: al orașului, al curții și
palatului domnesc, în AIIX, LVI, 2019, p. 264. Anterior palatului lui Moruzi, cele două biserici de la curtea
domnească – biserica mare sau a domnului și biserica sau paraclisul doamnei – se aflau în curte (Laurențiu
Rădvan, Mihai Anatolii Ciobanu, Cum arăta curtea domnească din Iași? Informații inedite din surse cartografice,
în SMIM, XXXVII, 2019, p. 213, 218-225). „Paraclisul din Curtea gos(pod)” este menționat și în 1824, într-o
condică de botezați (Documente statistice privitoare la orașul Iași, volumul I (1755-1820), editat de Ioan Caproșu şi
Mihai-Răzvan Ungureanu, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 1997, p. 337).
5 Într-o catagrafie a bisericilor, mănăstirilor, acareturilor și slujitorilor acestora, din Iași, din 1828, este
menționat preotul Ioan, „ce slujăște la paraclisul dum(nea)lui Gligoraș Sturza” (Documente statistice privitoare
la orașul Iași, volumul II (1824-1828), editat de Ioan Caproșu şi Mihai-Răzvan Ungureanu, Iași, Editura
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 1997, p. 516).
6 Dumitru C. Moruzi, Din amintirile unui bătrân. Chipuri dispărute. Părintele Ioniță, în „Neamul românesc
literar”, 1909, p. 902-908; C. Bobulescu, op. cit., p. 73-91.
7 Corina Cimpoeşu, Artă, modă, cultură europeană în Moldova între 1830 şi 1860: elemente ale procesului de
modernizare culturală, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, p. 162-166.
8 Dan Dumitru Iacob, Planurile palatului Roznovanu din Iași, după o copie din 1883, în „Monumentul”
(Lucrările Simpozionului Internațional Monumentul – Tradiție și Viitor, Ediția a XVII-a, 1-4 octombrie 2015,
Iași – Chișinău – Cernăuți), vol. XVII, partea a 2-a, volum coordonat de Aurica Ichim şi Lucian-Valeriu
Lefter, Iași, Editura Doxologia, 2016, p. 249-264; idem, Elitele din principatele române în prima jumătate a secolului
al XIX-lea. Sociabilitate și divertisment, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, p. 46-87.
9 Constantin Ostap, Ion Mitican, Primăria Municipiului Iași. Pagini de istorie, evocări, legende, Iași, Editura
Tehnopress, 2001; Ion Mitican, Romantica poveste a Palatului Roznovanu, Iași, Editura Tehnopress, 2002; Sorin
Iftimi, Iașii. Simbolurile unui oraș simbol, Iași, Editura Trinitas, 2008, p. 97-100; Corina Cimpoeşu, op. cit.,
p. 143-186. Cronica palatului, plină de întâmplări și personaje cu rezonanță în istoria națională, ba chiar și în
cea europeană, împănată atât cu fapte demne de laudă, cât și cu scandaluri răsunătoare, a atras, mai nou, și
atenția presei locale, care a avut grijă să vânture și să denatureze istoria palatului cu aceeași aviditate și
incompetență pe care o manifestă, în general, în cazul tuturor subiectelor „senzaționale” (un exemplu: Vlad
Rotaru, Imagini de arhivă cu Primăria municipiului Iași. Schițe originale de la construcția Palatului Roznovanu din
anul 1832, în „BZI”, 17 iunie 2020, https://www.bzi.ro/imagini-de-arhiva-cu-primaria-municipiului-iasischite-originale-de-la-constructia-palatului-roznovanu-din-anul-1832-3970456, accesat: 05.11.2020).
4
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esențiale, necesare pentru înțelegerea contextului istoric în care se încadrează subiectul
articolului de față.
Palatul Roznovanu a fost construit în 1830-1832, în stil neoclasic, după planurile
arhitectului Gustav Freywald, fiind inaugurat la 23 aprilie 1832, de Sfântul Gheorghe, cu
prilejul aniversării zilei onomastice a proprietarului, marele vistiernic Iordache Rosetti
Roznovanu (1764-1836)10. După decesul acestuia, palatul a fost moștenit de marele
vistiernic Nicolae Rosetti Roznovanu (1794-1858), de la care l-a preluat, tot prin
succesiune, fiul său Nicolae (Nunuţă) Rosetti-Roznovanu (1842-1891). În 1891, palatul a
fost cumpărat de Primăria Municipiului Iași, apoi de Ministerul Domeniilor, în 1894, și,
după o serie de alți proprietari sau locatari instituționali, în 1969 a revenit în proprietatea
Primăriei Municipiului Iași, al cărui sediu este în prezent. În decursul timpului, clădirea a
suportat o serie de modificări ale arhitecturii exterioare și interioare, o primă fază radicală
derulându-se în anii 1895-1902, context în care a fost demolat și paraclisul, la care ne vom
referi în continuare11.
După cum am amintit mai înainte, istoria palatului Roznovanu din Iași ne-a mai stat
în atenție și cu alte ocazii, în care ne-am referit la amplasarea în țesutul urban, planurile și
structura curții și clădirii (fig. 1-3), funcții și dotări, forme de sociabilitate găzduite etc. În
contextul respectiv am acordat atenție și paraclisului amenajat în palat, atât ca parte
structurală și funcțională a arhitecturii clădirii, cât și ca spațiu de cult. Unul dintre
documentele importante de care ne-am servit în acest scop l-a constituit inventarul
paraclisului, însă tema asumată atunci și spațiul tipografic redus nu ne-au îngăduit să
detaliem conținutul acestei surse. Inventarul este bogat în informații care pot completa atât
imaginea de ansamblu privitoare la obiectele de cult, dotările, activitățile și personalul
paraclisului, cât și unele aspecte referitoare la istoria familiei Rosetti-Roznovanu. Deși a
mai fost valorificat, parțial, de către Corina Cimpoeșu, inventarul paraclisului din palatul
Roznovanu nu a constituit, până în prezent, obiectul unei cercetări speciale, motiv pentru
care ne-am propus să-l analizăm sub raportul importanței documentare și, pentru
facilitarea utilizării, să-l publicăm integral12.
Structura inventarului
Inventarul paraclisului „Sfânta Treime” este parte integrantă a inventarului general al
palatului Roznovanu din Iași, din 1851, aflat în prezent la Arhivele Statului din Iași 13. Deși
pe coperta condicii figurează anul 1851, cea mai veche revizie menționată în manuscris
datează din 26 noiembrie 1850, fapt care demonstrează că întocmirea inventarului inițial
este anterioară anilor 1850-1851, după cum reiese și din document, unde se pomenește
„condica vechi”. Presupunem că, la un moment dat, probabil cu prilejul unei reinventarieri,
„Albina românească”, nr. 33, 23 aprilie 1832, p. 131-132.
Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din Moldova, Bucureşti,
Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional, 1974, p. 418.
12 Cercetarea se înscrie în cadrul unui proiect mai larg de valorificare a surselor patrimoniale laice și
ecleziastice din secolul al XIX-lea, cu un accent special pe averile familiei Rosetti-Roznovanu.
13 Condeca tuturor lucrurilor casii din Eaş a du(mi)sale boeriului vist(iernic) Necolai Roset Roznovano, 1851, ANI,
Manuscrise, 29, f. 1 v.-22 r.
10
11
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condica veche a fost copiată și actualizată pe fascicule (în format difolio), iar în anul 1851
fasciculele respective au fost legate între coperte, rezultând o nouă condică, motiv pentru
care a fost trecut anul respectiv pe copertă. Un argument suplimentar în acest sens îl
constituie și faptul că, deși se află în aceeași condică, inventarul paraclisului este scris și
verificat de către alte persoane decât cele care au inventariat lucrurile din celelalte încăperi și
dependințe ale palatului.
Bunurile paraclisului sunt inventariate chiar la începutul condicii, într-o secțiune fără
titlu, structurată însă pe „partide”14 sau tipuri de bunuri. Înregistrările sunt repartizate pe
câte două pagini, dispuse în oglindă: pe pagina din stânga (folio verso) sunt consemnate
bunurile existente în palat, respectiv în paraclis, la data întocmirii condicii, iar pe pagina
din dreapta (folio recto) sunt însemnate „sporurile” și „scăderile”, sau, în limbajul actual,
plusurile și minusurile, rezultate la inventarierile ulterioare (fig. 4).
Structura înregistrărilor este specifică acestui tip de documente. În general, mențiunile
cuprind denumirile bunurilor inventariate și implicit – uneori explicit – utilitatea acestora,
natura principalelor materiale din erau sunt confecționate, cromatica obiectelor sau a
materialelor utilizate și câteva repere estetice sau tehnice în cazul bunurilor mai valoroase
sau mai complexe ori a celor care, fiind de același tip însă în număr mai mare, trebuiau
individualizate prin detalii descriptive suplimentare. În puține cazuri, înregistrările conțin
referințe despre circumstanțele în care au fost procurate bunurile (data, locul, scopul), ori
despre destinația sau transferul lor pe alte proprietăți ale familiei sau către alți destinatari.
La sporuri sunt consemnate achizițiile noi, dintre care remarcăm numărul mare de
veșminte și acoperăminte bisericești, care, uzându-se mai ușor, trebuiau înlocuite mai des.
S-au cumpărat însă și icoane și obiecte de cult din metale prețioase (cădelnițe, sfeșnice,
potire, cununii). Scăderile sunt puține și se referă la erori de inventariere, pierderea sau
deteriorarea unor obiecte sau elemente decorative, cum ar fi pierderea unor pietre
prețioase de la ferecăturile icoanelor, transferul unor obiecte în alte camere ale palatului
sau pe alte proprietăți ale familiei Roznovanu15.
Semnatarii inventarului
În document nu se specifică cine a redactat inventarul palatului și paraclisului, însă,
după particularitățile scrisului, întreaga condică a fost scrisă inițial, sau transcrisă după o
condică mai veche, de către o singură persoană, probabil unul dintre secretarii sau
administratorii casei boierești. Completările ulterioare, făcute cu ocazia sporurilor,
scăderile și reviziilor, au fost, în general, semnate, fapt care ne permite să-i identificăm pe
unii dintre semnatari (fig. 5).
Termenii denotă faptul că autorul înregistrărilor era familiarizat cu operațiunile și terminologia
specifice contabilității timpului, aspect firesc dacă avem în vedere că, la momentul respectiv, marile case
boierești beneficiau, direct sau contra cost, și de serviciile unui personal cu studii de specialitate (juridice,
economice, tehnice) sau, cel puțin, cu știință de carte și experiență practică în administrație: vechili (avocați),
logofeți sau grămătici (secretari și contabili), vătafi de curte sau de moșie (administratori) și alții.
15 De exemplu, o icoană a Maicii Domnului a fost transferată la Pașcani, la 19 octombrie 1848, iar un set
de acoperăminte a fost trimis la biserica de la Stânca, înainte de 13 mai 1855.
14
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Prima „revidație” (revizie) generală a inventarului paraclisului s-a realizat în 26 noiembrie 1850, în prezența lui Vasile diacon și Mihalache Ștefănescu16, doi dintre slujitorii
altarului. O altă revizie a fost făcută „de iznoavă” în 31 mai 1851, tot de către cei doi
semnatari anteriori, cu mențiunea că nu a mai fost precizată de fiecare dată, însă poate fi
dedusă după repetiția semnăturilor. În 13 mai 1855 are loc o nouă revizie generală, a cărei
comisie de inventariere este compusă din: Vasile diacon, Antoni Gotcu (scris și Gatcu),
Ioan Gheorghiu, D. Milani (scris și Milanov), Ștefan Idriceanu, Costache Ionescu și încă un
personaj a cărui semnătură nu am reușit să o descifrăm (Ștefan Pendescu?). În afară de
acestea, au fost făcute și verificări ocazionale ale unor categorii de bunuri, cum ar fi
icoanele, verificate la 31 mai 1851, sau cărțile, verificate la 19 iunie 1861. În sfârșit, cea mai
recentă semnătură îi aparține lui Ioan Ganea, din 3 mai 1876, când a preluat în grijă inventarul paraclisului.
Verificările periodice ale bunurilor din inventarul paraclisului („reviziile”) au fost
făcute, în general, de slujitorii altarului, preoți, diaconi, cântăreți, chipurile unora dintre ei
fiind reținute și în memorialistica vremii. De pildă, deși nu suntem siguri, după semnătura
tremurată în chirilică, ce pare să indice un om în vârstă și mai puțin deprins cu scrisul,
presupunem că Ioan Gheorghiu ar putea fi părintele Ioniță, evocat de Dumitru C. Moruzi.
Acesta fusese adus de vistiernicul Nicolae Rosetti Roznovanu de la schitul Brătești de
lângă Pașcani pentru a sluji în calitate de preot și duhovnic al familiei la paraclisul
palatului din Iași. A locuit într-o căsuță din „fundul Țicăului”, a trăit peste 80 de ani și a
slujit la paraclis până în iarna anului 1869-1870. Iată cum îl descrie memorialistul:
Îl chema părintele Ioniță și slujea în frumosul paraclis din casele vistiernicului Neculai Ruset
Roznovanu, chiar în fața Sfintei Mitropolii din Iași. Mic de statură, cam slăbuț, dar roșcovan
la față, pletele sale și barba erau în floarea argintului întunecat, cu acele ape și răsfrângeri;
sprincenele îi erau stufoase, și gene lungi umbreau niște ochi mari, albaștri, dulci, blânzi și
atât de adânci încât te pătrundeau până în adâncimile cele mai tainice ale inimii. Când ieșea
cu sfintele daruri, sau rostea vreo rugăciune în mijlocul bisericii, se ridicau genele sale ca o
perdea și ochii aceia de sfânt, ațintiți spre cele nevăzute, îți înălțau sufletul în seninurile lumii
cerești!17

Tot în scrierile lui Dumitru C. Moruzi mai sunt amintiți Vasile diacon, a cărui
semnătură apare prima în inventar și foarte frecvent, și Iancu psaltul:
Cu dânsul [părintele Ioniță] slujia părintele diacon Vasile, bărbat frumos, cu chip și glas de
înger; cu barba castanie-deschis și cu niște păr lung, des și încrețit când îl despletea, la care ar
fi putu râvni oricare cucoană sau duduie din protipendada țării [...]. La strana dreaptă cânta
pe grecește (deși nu știa nici boabă din această limbă) Iancu psaltul, lung și slab, cu niște
favorite și mustăți galbene; iar despre strana stângă nici nu pomenesc căci se schimbau psalții
foarte des, trimeși, îmi pare, de la Mitropolie18.
O identificare cu viitorul episcop Melchisedec (Mihail Ștefănescu) pare atractivă, la prima vedere, însă, în
1850, fostul seminarist de la Socola se afla la studii, la Academia Teologică din Kiev (Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr,
Ierarhi de seamă ai Bisericii Ortodoxe Române care au studiat la Academia Duhovnicească de la Kiev, în „Revista
teologică”, 98, nr. 2, 2016, p. 36-37).
17 Dumitru C. Moruzi, op. cit., p. 903.
18 Ibidem, p. 903.
16

281

Dan Dumitru Iacob

Între cântăreții trimiși de Mitropolie s-a aflat, pentru o vreme, și Ioan I. Ștefănescu,
bunicul matern al lui Constantin Bobulescu, care a servit la paraclis înainte de 185819. De
asemenea, dintr-o însemnare pe un Ceaslov aflăm că un alt psalt al paraclisului a fost
Ștefanachi, care era naș al unei copile botezate în 21 ianuarie 1854, la biserica Sfinții
Voievozi, din mahalaua Rufeni20.
Unii provin din familii cu tradiție preoțească, precum Ștefănescu, Idriceanu, Gotcu,
numele lor regăsindu-se printre cele ale preoților și diaconilor hirotonisiți de Mitropolia
Moldovei și Sucevei21.
Din mărturiile de mai sus, însă și din câteva surse suplimentare pe care le-am putut
accesa în aceste vremuri dificile22, avem motive să credem că slujitorii paraclisului „Sfânta
Treime” și-au îndeplinit cu prisosință datoria, mai ales că stăpânii palatului și paraclisului
i-au recompensat cu generozitate. Dumitru C. Moruzi menționează că lefile slujitorilor
paraclisului nu erau mici, pe lângă acestea adăugându-se și alte beneficii materiale:
alimente, lemne de foc, haine23. O altă dovadă a generozității boierești o găsim în
testamentul marelui vistiernic Nicolae Rosetti Roznovanu, din 1857, prin care acesta lăsa
slujitorilor de la paraclisul din Iași 600 de lei pentru a-i împărți între ei, o sumă similară
fiind prevăzută pentru cei de la schitul Brătești, iar pentru preoții și cântăreții bisericilor de
la curțile boierești de la Stânca și Pașcani câte 250 de lei24. Mărimea sumelor și ordinea
alocării lor constituie un indiciu indirect al faptului că paraclisul din Iași era socotit cel mai
important lăcaș de rugăciune al familiei.
Nici ultimii proprietari Roznoveni ai palatului nu au neglijat întreținerea paraclisului
și retribuirea celor care slujeau la acest altar. Dintr-un buget anual cu cheltuielile familiei
Roznovanu, de pe la începutul celei de-a opta decade a secolului al XIX-lea25, vedem că
pentru întreținerea paraclisului se cheltuiau 300 de galbeni pe an, din cei 3.804 galbeni cât
au totalizat cheltuielile familiei26, deci aproape 10%. Fără îndoială, banii erau direcționați
pentru salariile clerului, achiziția de obiecte de inventar și toate cele necesare desfășurării
slujbelor religioase.
În sfârșit, revenind la inventar, în afară de slujitorii paraclisului, numărul mare de
semnături care apar la revizia din 1855 ne face să credem că din comisia de inventariere
C. Bobulescu, op. cit., p. 102, nota 2.
Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei, un corpus de editat de I. Caproşu şi
E. Chiaburu, tomul IV (1829-1859), Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, p. 464.
21 Ion I. Solcanu, Seminariști hirotoniți preoți și diaconi din eparhia Mitropoliei Moldovei și Sucevei, slujitori ai
altarelor în 1864, în „Teologie și Viață – Revistă de gândire și spiritualitate creștină”, nr. 5-8, 2016, p. 27; Mircea
Păcurariu, Dicționarul teologilor români, București, Editura Enciclopedică, 2002, p. 204 (voce: Gotcu Ioan).
22 Pandemia provocată de coronavirusul SARS – CoV-2.
23 Dumitru C. Moruzi, op. cit., p. 905.
24 DANIC, Inventar 92 (Așezământul Rosetti Roznovanu), Achiziții Noi, CCLXIV/1, f. 1 r.
25 Anul nu este precizat, însă terminus postquem la care poate fi datat documentul este 1869, respectiv
după căsătoria lui Nicolae (Nunuță) Rosetti-Roznovanu cu Adela Cantacuzino-Pașcanu (1867), căreia i se
plătea o rentă anuală, și nașterea primului lor copil, Gheorghe (1869), pentru care se plătea o mancă (doică),
iar terminus antequem este anul 1873, când s-a produs divorțul dintre Nunuță și Adela. Dacă termenul
„pansiune” se referă la plata unei pensii alimentare, deși copilul a rămas să-l crească Nunuță, atunci ar mai
putea fi între 1873 și 1875, respectiv anul divorțului de Adela și căsătoria lui Nunuță cu Lucia Conachi-Vogoridi.
26 DANIC, Achiziții Noi, pachet CCLXXVII/398.
19
20
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trebuie să fi făcut parte și membri ai personalului administrativ al palatului, cum ar fi
vătaful curții ori logofătul cancelariei, sau o altă persoană de încredere desemnată de
stăpâna casei. Indiferent de numărul și statutul membrilor comisiei de inventariere,
controlul deplin asupra inventarului paraclisului, ca și al întregului palat de altfel, îl
dețineau proprietarii acestuia, mai precis stăpâna casei, Maria Rosetti-Roznovanu, a cărei
semnătură apare de mai multe ori în condică, în dreptul unor sporuri sau scăderi.
Conținutul inventarului
Cu excepția primei partide, nenominalizată, însă care se referă, în principal, la
icoanele din biserică, în celelalte 13 partide sunt înregistrate, în general, veșmintele,
acoperămintele, cărțile, argintăriile și alte obiecte bisericești. Despre fiecare categorie vom
face câteva observații.
În rubrica destinată icoanelor paraclisului au fost înregistrate 65 de bucăți, incluzându-le și pe cele care au intrat ulterior în inventar, la rubrica sporuri. Dintre acestea,
42 de icoane mici serveau la slujbele religioase dedicate praznicelor și sfinților din timpul
anului. Restul icoanelor au beneficiat de înregistrări individuale, fiind considerate mai
importante din motive iconografice, simbolice și financiare. Detaliile notate evidențiază, în
primul rând, cele patru mari icoane care alcătuiesc primul registru canonic al catapetesmei,
respectiv icoanele împărătești cu chipurile lui Iisus Hristos și a Maicii Domnului cu
Pruncul, icoana hramului paraclisului, Sfânta Treime, și cea a Sfântului Ioan Botezătorul.
Cele patru icoane erau dublate, dedesubt, de alte patru icoane mai mici, cu aceleași teme
iconografice, dintre care perechea Mântuitorul și Maica Domnului erau ferecate cu argint
aurit și împodobite cu pietre prețioase și semiprețioase (diamante, perle)27. Alte icoane,
mari sau mici, unele ferecate cu argint aurit sau cu rame poleite erau așezate la locuri de
cinste, în dreapta și în stânga catapetesmei, la strana arhierească și, probabil, pe proschinitare (tetrapoduri) din fața catapetesmei sau din centrul paraclisului. Dintre icoanele
nominalizate, cele mai multe sunt ale patronilor spirituali ai membrilor familiei Roznovanu:
Fecioara Maria, Sfântul Nicolae și Sfântul Gheorghe 28.
Compoziția catapetesmei dovedește că, cel puțin la mijlocul secolului al XIX-lea,
hramul paraclisului era „Sfânta Treime”29 – după cum a precizat Constantin Bobulescu30 – și
nu „Sfântul Gheorghe”, cum lasă să se înțeleagă Constantin Ostap și Ion Mitican, după un
Majoritatea icoanelor și obiectelor de cult din iatac se distingeau, de asemenea, prin prețiozitatea și
rafinamentul materialelor și decorațiunilor: aur, argint, smarald, rubin, sidef, lemn de chiparos (Condeca
tuturor lucrurilor casii din Eaş, f. 33-34 r.).
28 Limitându-ne doar la o generație-două distanță, reamintim că proprietarul din 1851 al palatului și
paraclisului din Iași, marele vistiernic Nicolae Rosetti-Roznovanu, a avut atât antecesori (bunicul), cât și
succesori cu același nume (fiul). De asemenea, pe tatăl său îl chema Iordache (Gheorghe), iar pe ultima sa
soție și pe două dintre fiice, una naturală și alta adoptată, le chemau Maria. Cei doi soți au avut mai mulți
nepoți purtători ai numelor Nicolae, Gheorghe și Maria (pentru detalii genealogice despre familiile Rosetti și
Ghika, vezi: General Radu Rosetti, Familia Rosetti. I. Coborâtorii moldoveni ai lui Lascaris Rousaitos, Bucureşti,
1938 și Le site de la famille Ghika, http://www.ghika.net, accesat 20.05.2020).
29 Se serbează a doua zi după Rusalii (Lunea Rusaliilor).
30 C. Bobulescu, op. cit, p. 95.
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proces-verbal din 189431. Știind că vistiernicul Iordache Rosetti-Roznovanu a fost botezat
după Sfântul Gheorghe, nu excludem în totalitate posibilitatea ca același sfânt să fi fost și
patronul paraclisului la un moment dat, sau ca paraclisul să fi avut hram dublu, însă, dacă
ținem cont că și biserica de la Stânca avea hramul „Sfântul Gheorghe”, pare greu de
acceptat decizia familiei de a pune mai multe biserici sub oblăduirea aceluiași sfânt.
Câteva mențiuni din inventarul paraclisului semnalează transferul unor icoane în alte
camere din palat. Așa este cazul unei icoane ferecată în argint aurit și pictată cu chipul
Sfântului Nicolae – patronul spiritual al proprietarului palatului –, care era ținută în iatac,
unde se mai aflau și alte icoane aranjate sub forma unui mic iconostas și care, împreună cu
alte obiecte de cult, delimitau cel mai intim și confortabil spațiu de rugăciune din palat32.
În afară de icoane, în prima secțiune a inventarului paraclisului mai sunt înregistrate
o cruce mare din lemn (Crucea Răstignirii), care se păstrează în altar și este scoasă în
mijlocul bisericii la slujba din Joia Mare (Denia celor 12 Evanghelii), și un Sfânt Aer sau
Sfânt Epitaf, ținut de asemenea în altar, și scos în mijlocul bisericii în Vinerea Mare.
Următoarele zece partide se referă la odăjdiile preoților și diaconilor și la acoperămintele pentru altar, sfintele vase, tripoduri și altele. Sunt înregistrate numeroase
feloane, stihare, epitrahile, mânecare și brâie preoțești, nabedernițe, stihare și orare diaconești, văzduhuri și procovețe, acoperăminte, perdele și poale. În cazul tuturor acestor
categorii de veșminte de cult și pânzeturi bisericești sunt menționate detalii sumare despre
țesăturile din care erau realizate, cromatica și modelul decorativ al acestora, starea în care
se aflau (noi, vechi, reparate). Ne surprinde diversitatea mare de țesături și lexicul utilizat:
adamască, anghină, atlas, buhur, bumbac, catifea, chembrică, cit, crășină, cutnie, dimie,
ghermesit, ibrișin, lână, maltin, marțolin, mătase, micaton, moré, pânză leșască, pielea
dracului (percalină), plisă, postav, revaian, sep.
Un alt aspect evidențiat în cazul descrierii bunurilor, și mai ales al celor realizate din
pânză și stofă, îl reprezintă cromatica. Inventarele de avere sunt destul de ofertante în
privința lexicului cromatic, care, în cazul acestor surse, este utilizat cu precădere în scop
pragmatic, și anume pentru identificarea facilă și precisă a obiectelor înregistrate. Deși nu
ne propunem să le analizăm utilitatea pentru cult sau semnificațiile socio-culturale33, nu
putem să nu evidențiem varietatea destul de mare de culori menționate, precum și plasticitatea și farmecul arhaic al lexicului utilizat.
Vocabularul cromatic menționat în inventar denotă atât uzanțele limbii și sensibilitățile colective ale epocii, cât și educația și subiectivitatea secretarului care a scris inventarul. Dacă lucrurile sunt clare în privința desemnării culorilor de bază, situația se
complică în privința cuvintelor (includem și variantele declinate) care indică nuanțele
cromatice. Sensurile unora dintre termeni sunt ușor de recunoscut pentru că s-au păstrat
în limbajul actual – cafeniu, „cenușâi” (cenușie), liliachiu, măsliniu (galben-verzui spre
Constantin Ostap, Ion Mitican, op. cit., p. 302.
Dan Dumitru Iacob, Elitele din principatele române, p. 77.
33 O recentă prospectare a temei, din perspectivă istorică și antropologică, s-a realizat în cadrul Colocviului interdisciplinar „Istoria culorilor – intersecții cromofile și cromofobe”, Iași, 25 noiembrie 2017,
organizat de Cristina Bogdan și Maria Magdalena Székely, cele mai importante lucrări ale manifestării fiind
publicate în AȘUI (serie nouă), tomul LXV, 2019, p. 13-195.
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brun, maroniu), portocaliu, „verzâi” (verzui), „vișânie” (vișinie) –, însă alți termeni nu mai
pot fi identificați fără recursul la dicționarele de arhaisme și analogiile cu substantivele din
care derivă: havan (maro deschis), lațiverd (verde-măsliniu), nohotiu (cafeniu-gălbui),
patlageniu (violet-închis), pembe (roșu-deschis, trandafiriu), sângepiu (cafeniu-negricios)34.
Într-o altă secțiune a inventarului sunt înregistrate cărțile de cult, împărțite pe două
categorii – cele în limba greacă și cele în limba română – și totalizând 40 de titluri în 65 de
volume, după socoteala noastră, la care mai trebuie adăugate și trei Evanghelii înregistrate
la partida argintăriilor. În această privință, considerăm că paraclisul era bine înzestrat,
slujitorii altarului și cântăreții din strană beneficiind de cărțile de ritual uzuale: Evanghelia,
Apostolul, Liturghierul, Psaltirea, Ceaslovul sau Orologiul, Molitfelnicul sau Evhologhionul,
Octoihul, Triodul, Penticostarul, Tipiul și Mineiele. Pe lângă acestea mai existau însă și alte
cărți de cult necesare la slujbe speciale, cărți de imnuri și broșuri cu rugăciuni. Printre
cărțile grecești și românești sunt menționate o Evanghelie și un Liturghier în limba rusă, iar
dintre cele trei Evanghelii înregistrate la argintării una era tipărită în rusă și două în greacă
și română. Prin urmare, literatura de cult din paraclis demonstrează că slujbele principale
puteau fi ținute în oricare dintre cele trei limbi, sau combinat, în funcție de preferințele
proprietarilor, afinitățile lingvistice ale slujitorilor altarului sau unele situații speciale
(oaspeți străini), însă nu fără înștiințarea și încuviințarea Mitropoliei.
Penultima partidă a inventarului, cea a argintăriilor bisericești, este consistentă, în
cadrul ei fiind înregistrate trei evanghelii ferecate în argint, o cruce mare și una mică, două
potire mari și unul mic, mai multe discuri, steluțe, lingurițe, sfeșnice și candele, o cădelniță,
o tiplotă, un chivot și o cutiuță de argint cu sfinte moaște. Fiind vorba despre obiecte de
preț, înregistrările sunt puțin mai detaliate, precizându-se tipul, forma sau dimensiunile
și, mai rar, greutatea obiectelor, materialele din care au fost confecționate (argint, argint
aurit, pietre prețioase) și metodele de prelucrare (poleire, gravare), descrierea ornamentației și, în unele cazuri, locurile în care erau așezate: pe altar, la catapeteasmă, la icoanele împărătești.
Ultima secțiune a inventarului este dedicată diverselor lucruri bisericești și conține
atât piese de inventar necesare desfășurării slujbelor religioase, cât și obiecte și elemente
privitoare la amenajarea interioară, arhitectura și întreținerea paraclisului. Sunt inventariate piese de mobilier din altar și naos (16 strane, dulapuri, tetrapoduri, mese și scaune),
covoare, pernuțe și preșuri pentru scaune și picioare, suporți și ustensile pentru iluminat,
vase pentru agheasmă, vaze, tăvi, stupitori, un termometru, prosoape etc. Sistemul de
iluminat era asigurat, în primul rând, de un candelabru de bronz cu zece brațe, pe care
erau montate zece abajururi din cristal alb, pentru lumânări, și 57 de aplice lunguiețe
(pandelocuri), din cristal tăiat și fațetat. Pe lângă acesta, mai existau numeroase sfeșnice
și candele dispuse la iconostas, proschinitar, altar și stranele psalților, iar pentru
umplerea candelelor, curățatul și stinsul lumânărilor existau diverse ustensile: ibric
pentru untdelemn, tăvi, mucări și apărătoare de păun. Încălzirea paraclisului se făcea cu
Pentru o inventariere recentă a vocabularului cromatic utilizat în Evul Mediu și premodernitatea din
spațiul românesc vezi: Maria Magdalena Székely, Trecutul în culori, culorile în trecut, în AȘUI (serie nouă),
tomul LXV, 2019, p. 35.
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ajutorul unei sobe care dispunea și de toate instrumentele necesare pentru aprinderea și
întreținerea focului.
Un alt element important îl constituie referințele privitoare la arhitectura paraclisului,
care confirmă aspectele deja cunoscute din memorialistică și din planurile palatului
Roznovanu. În acest sens, în inventar sunt menționate două ferestre existente în altar și
alte două „în biserică” (naos), cu cercevelele și geamurile lor. De asemenea, se precizează că
paraclisul dispunea la intrare de două rânduri de uși în câte două canaturi, un rând din
lemn, căptușite cu tablă de fier (probabil spre exterior), și al doilea rând din lemn, cu
geamuri de sticlă în jumătatea superioară. Având în vedere obiectele de preț din interiorul
paraclisului și faptul că uneori palatul era închis când proprietarii lipseau mai mult timp
din Iași (de exemplu când plecau în străinătate), se explică necesitatea ușii întărite cu fier
de la intrarea paraclisului, din motive similare existând astfel de uși și la cele două
gherghire din palat.
Valoarea financiară, estetică și simbolică a bunurilor paraclisului
Inventarul reflectă fără dubiu preocuparea ctitorilor paraclisului nu doar pentru
înzestrarea acestuia cu tot ce era necesar pentru desfășurarea în bune condiții a serviciului
religios, ci și cu împodobirea lăcașului de cult cu obiecte de mare valoare spirituală,
artistică și financiară. Resorturile înzestrării cu bunuri de preț țineau atât de evlavia
principalilor enoriași ai paraclisului, cât și de prestigiul social al acestora. Deși nu au fost
lipsiți de păcate omenești, dintre care unele grave, care au atras până și afurisenia
bisericească asupra unuia dintre ei, Roznovenii s-au remarcat și prin fapte creștinești,
evlavia lor reflectându-se în lăcașurile de cult ctitorite, înzestrate sau întreținute, în actele
filantropice direcționate nu doar spre Biserică, ci și spre spitale, școli și nevoiași. O
mărturie elocventă ne-o oferă Episcopul Melchisedec Ștefănescu în relatarea sa despre
icoana miraculoasă de la Socola. El menționează că marele vistiernic Nicolae RosettiRoznovanu „era un boier cucernic şi cu frica lui Dumnezeu [...], fiind crescut în principiile
credinței ortodoxe”, dovadă stând și faptul că, în 1854, ducându-se să vadă icoana care
lăcrima de la Socola, și fiind martor al puterii miraculoase, a promis că va îmbrăca icoana
în argint-aurit, ceea ce a și făcut în mai 185535. Cât privește prestigiul social al familiei, este
suficient să amintim că proprietarii palatului din Iași, începând cu marele vistiernic Iordache
Rosetti-Roznovanu și terminând cu nepotul său Nunuță, conștienți de poziția, averea și
puterea lor în societate, au avut ambiții de domnie, pe care și le-au susținut și prin etalarea
publică a celor mai importante elemente materiale și simbolice ale statutului social.
În contextul acestui articol nu ne-am propus să stabilim care era valoarea financiară a
bunurilor inventariate. De fapt, inventarul nici nu a fost întocmit în acest scop, motiv
pentru care nu sunt menționate prețurile de achiziție sau valoarea financiară a bunurilor
Episcopul Melchisedec Ştefănescu, Tratat despre cinstirea și închinarea icoanelor în Biserica Orthodoxă și
despre icoanele făcătoare de minuni din România orthodoxă, București, 1890, p. 28-41; publicat și online în: Episcop
Melchisedec Ștefănescu, Minunea icoanei Maicii Domnului din biserica Seminarului de la Socola (1854),
https://seminariasi.ro/istoric/minunea-icoanei-maicii-domnului-din-biserica-seminarului-de-la-socola-1854,
accesat: 21.05.2020.
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înregistrate36. Rare sunt și cazurile în care se înregistrează greutatea unor obiecte din
argint, care, la rigoare, ar permite o estimare financiară 37. În general, sumare în astfel de
documente, înregistrările cuprind, în majoritatea cazurilor, minimum de detalii descriptive
necesare pentru identificarea fără echivoc a unui articol inventariat. Singurul reper de
estimare de care ne putem agăța îl reprezintă numărul mai mare de detalii în cazul unor
înregistrări, fapt care denotă preocuparea grămăticului care a redactat inventarul de a
evidenția acele bunuri bisericești considerate mai valoroase, cum sunt icoanele și cărțile de
cult cu ferecături din aur și argint, împodobite cu pietre prețioase, obiectele de cult
realizate din metale prețioase, veșmintele și țesăturile cusute cu fir de aur sau argint etc. În
consecință, deși nu se poate stabili o valoare concretă, este evident că multe dintre
obiectele de cult ale paraclisului erau de mare preț. Peste 40 de obiecte, majoritatea
înregistrate la partida argintăriilor, erau realizate integral sau parțial din argint ori erau
decorate cu argint, multe dintre acestea fiind și aurite, iar câteva împodobite și cu pietre
prețioase și semiprețioase (diamante, topaze, perle și altele, neprecizate).
De bună seamă, majoritatea bunurilor paraclisului aveau o valoare simbolică implicită,
care decurgea din însuși specificul și rolul lor de obiecte ritualice, însă unele erau mai
importante decât altele, motiv pentru care au și fost realizate sau decorate cu metale nobile
și pietre scumpe. Pe lângă indiciul material, importanța lor spirituală transpare și din
legăturile afective dintre membrii familiei și obiectele de cult. Icoanele cu patronii onomastici ai familiei erau bogat decorate și așezate la loc de cinste, iar accesul la sfintele
moaște păstrate într-un chivot din paraclis nu se putea face fără acordul stăpânei casei,
cucoana Marghiolița, la care se afla cheia chivotului.
Proveniența bunurilor inventariate
În inventar rareori se specifică cum și de unde au fost procurate bunurile aflate în
paraclis. Presupunem că, după construirea palatului, cele mai multe obiecte, veșminte și
cărți de cult necesare pentru amenajarea și funcționarea paraclisului au fost cumpărate de
către marele logofăt Iordache Rosetti-Roznovanu, iar altele vor fi fost aduse de la bisericile
și schiturile ctitorite sau întreținute de Roznoveni. Cu certitudine unele piese de inventar
făceau parte din patrimoniul familiei, acumulat pe parcursul mai multor generații, în timp
ce altele au provenit din achiziții și donații ulterioare.
Și următorii proprietari ai palatului s-au îngrijit de completarea și înnoirea inventarului paraclisului, așa cum procedau, de altfel, și pentru celelalte biserici de pe moșiile
familiei38. De exemplu, patru icoane, dintre care una ferecată cu argint și parțial poleită cu
Achizițiile de bunuri și decontarea serviciilor erau înregistrate, de obicei, în documente contabile, cum ar
fi registrele de cheltuieli și bugetele lunare și anuale ale caselor boierești sau ale instituțiilor.
37 Doar în trei cazuri se specifică greutatea obiectelor: o cădelniță, două sfeșnice și o cutiuță, toate din
argint, în greutate totală de 570 de dramuri (cca 1,8 kg).
38 De exemplu, conform unei însemnări făcută de un Costache dascăl pe un Minei pe luna iulie (Buda,
1755), aflăm că această carte a fost cumpărată de „dumnealui c(u)c(onul) Neculai Roznovanu, la 1829
sept(emvrie) 4”, pentru biserica Sfântul Gheorghe de pe moșia Stânca. Dintr-o altă însemnare, aflăm că
aceeași biserică a mai beneficiat, la 1 iulie 1833, de o altă donație din partea marelui vistiernic Nicolae Rosetti
Roznovanu, și anume de o Evanghelie (Buda, 1812). Vezi Însemnări de pe manuscrise, tomul IV p. 13, 78.
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aur, iar alta cusută pe pânză și înrămată sub sticlă, au fost dăruite paraclisului de către
stăpâna palatului, cucoana Maria (Marghiolița) Rosetti-Roznovanu. Tot ea a mai cumpărat
patru volume de Mineie, cu ocazia unei călătorii la București, în 1843, dintre care două au
rămas la paraclisul din Iași și alte două au fost dăruite schitului Țibucani. Cu prilejul
aceleiași călătorii, stăpânul casei, cuconul Nicolae Rosetti-Roznovanu, a cumpărat și el
diverse lucruri între care o carte, Cuvântarea Sfântului Vasile cel Mare. Fără a se preciza
locul, în 1844 au fost cumpărate pentru paraclis mai multe cărți de cult, în 1850 a fost
cumpărat un Molitfelnic legat în piele și, la o dată nespecificată, însă probabil după 1860,
au fost cumpărate de la Paris trei acoperăminte de postav roșu, poleite cu aur, pentru
strane, și două seturi de văzduhuri.
Ce s-a întâmplat cu bunurile paraclisului?
De obicei, în cazul desființării unui lăcaș de rugăciune, se încerca recuperarea și
conservarea inventarului de cult prin transferul acestuia, integral sau parțial, către alte
instituții similare sau către beneficiari pioși (clerici, enoriași). În cazul ctitoriilor boierești,
icoanele și cărțile bisericești se păstrau, de obicei, în patrimoniul familial, fiind transferate pe
alte proprietăți (case și biserici) ale familiei, după cum vedem în diverse situații39.
Prin testamentul său din 14 iunie 1857, marele vistiernic Nicolae Rosetti Roznovanu lăsa
„casele din Eși și toată gospodăria, argintăria toată și toate, în sfârșit, aflătoare în această
casă a mea din Eși”40 – prin aceasta înțelegându-se și paraclisul cu întreg inventarul său –,
fiului său Nunuță, care va intra în posesia lor efectivă după majorat. În 1881, Nunuță a
ipotecat palatul din Iași la Societatea Creditul Urban Român, contra unui împrumut de
200.000 de lei, pe care nu a mai reușit să-l ramburseze la termen, motiv pentru care palatul
a fost scos la vânzare și cumpărat de Primăria Municipiului Iași în 1891. Conform înțelegerii
cu fostul proprietar, Primăria a intrat și în posesia câtorva piese de mobilier, a marelui
candelabru din salonul de bal și a celei mai mari părți din inventarul paraclisului41.
În luna octombrie a anului 1891, pe când administrația locală se muta în noul sediu,
Nicolae Rosetti Roznovanu se stingea din viață la castelul său de la Stânca, ale cărui
camere erau ticsite cu o parte dintre mobilele, lăzile și lucrurile aduse de la Iași, după cum
constata comisia juridică însărcinată cu inventarierea averii răposatului, care și-a început
lucrările în decembrie 189142. În aceste împrejurări, membrii comisiei de inventariere au
găsit mai multe obiecte de cult așezate prin dulapuri, lăzi, cutii și cufere. Chiar dacă
înregistrarea lor în inventarul întocmit în decembrie 1891 – februarie 1892 nu cuprinde prea
multe detalii, prin compararea acestui inventar cu cel din 1851 avem certitudinea că aceste
lucruri proveneau din paraclisul palatului ieșean al familiei, alte dovezi în acest sens fiind
prezente și în procesul-verbal întocmit de comisie. Mai mult decât atât, inventarul din 1891
Dan Dumitru Iacob, Testamentul și inventarul averii vistiernicesei Smaranda Balș (1833/1848), în Avere,
prestigiu și cultură materială în surse patrimoniale. Inventare de averi din secolele XVI-XIX, editor Dan Dumitru
Iacob, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, p. 401.
40 DANIC, Inventar 92 (Așezământul Rosetti Roznovanu), Achiziții Noi, CCLXIV/1, f. 1 v.
41 Constantin Ostap, Ion Mitican, op. cit., p. 300.
42 ANI, Tribunalul Iaşi, Secțiunea a III-a, dosar 78/191 (Tutela Nicolae Roznovanu), f. 4 v.
39

288

Inventarul paraclisului „Sfânta Treime” al palatului Roznovanu din Iași

dovedește că doar cele mai valoroase obiecte de cult au ajuns la Stânca43, unde nici aici nu au
rămas toate, deoarece Nunuță a prevăzut printr-o dispoziție testamentară să fie dăruite
bisericii din Roznov44. Văduva acestuia, Lucia Rosetti-Roznovanu, născută ConachiVogoride, recăsătorită ulterior cu Dimitrie Greceanu, a dăruit bisericii din Roznov:
[...] una Evanghelie mare, legată în argint și suflată cu aur, un sfânt Potir și o cruce mare tot
de argint suflate cu aur, cinci candele și o cădelniță de argint, care toate provin de la
Paraclisul Curții Roznovanu din Iași, și care sunt făcute de cătră Bunul și de moșul
fondatorului45, Iordachi N. Ruset Roznovanu și Nicolaie Iordache Ruset Roznovanu, acesta
din urmă mare Vistiernic al Moldovei, precum și un covor cusut pentru suscitatul Paraclis de
mătușa fondatorului Maria Ruset Roznovanu, născută Ghica Comăneșteanu, și patru sfeșnice
mari de plakè suflate cu argint, pentru cavoul bisericii din Roznov46.

Câteva piese din inventarul paraclisului din Iași au ajuns și la biserica „Sfântul
Gheorghe” de la Stânca, în evidența căreia sunt expres menționate „patru icoane aduse de
la paraclisul din Iași”47.
Despre restul inventarului de cult al paraclisului, care a trecut în 1891 în proprietatea
Primăriei, aflăm dintr-un proces-verbal din 6 mai 1894, întocmit cu ocazia cumpărării
palatului de către Ministerul Domeniilor, pentru a fi pus la dispoziția familiei regale.
Conform acestui document, în paraclis se păstrase strana arhierească, 15 strane de perete,
„19 obiecte de cult (candele, sfeșnice, un potir de argint, o evanghelie îmbrăcată în argint și
catifea albastră, un candelabru cu 10 fofeze și lumânările lor, o cădelniță)”, 27 de piese de
veșminte uzate, 54 de cărți de cult, 52 de icoane pentru sărbătorile anului și o icoană mare
a Sfântului Gheorghe48. Nu știm exact ce destinație au avut obiectele respective după
demolarea paraclisului, însă, cum se obișnuia în astfel de cazuri, presupunem că unele
icoane, cărți și veșminte au fost dăruite altor biserici din Iași. De exemplu, un Ermologhion
în limba greacă, tipărit la Constantinopol în 1839, pe care se menționa la 1859 că este al
paraclisului Roznovanu, a ajuns, la o dată necunoscută, la biserica Sfântul Andrei din Iași49.
Concluzii
Comparativ cu marile subiecte istoriografice, publicarea unui mic inventar de bunuri
poate părea, chiar și pentru unii dintre istoricii consacrați, o activitate lipsită de
importanță. Cei mai mulți dintre cititorii care nu sunt de specialitate vor ignora pur și
simplu acest gen de documente, considerate anoste, fără niciun strop de spectaculozitate.
În opinia noastră, nu acesta este „publicul țintă” și nici scopul pentru care publicăm
Pentru înregistrarea lor, vezi ibidem, f. 43 v.-44 r., nr. 1158-1188, f. 45 v., nr. 1205-1206.
Ibidem, f. 60 r.
45 „Fondatorul” este colonelul Gheorghe Rosetti Roznovanu, ctitorul bisericii „Sfântul Nicolae” din
Roznov, construită în 1884-1892, însă finalizată și pe interior abia în 1915.
46 Victor Gervescu, Biserica „Roznovanu”. Monografie cu un apendice și schița neamului Ruseteștilor, Piatra
Neamț, 1915, p. 8-9.
47 ANI, Tribunalul Iaşi, Secțiunea a III-a, dosar 78/191, f. 56 v., nr. 1723; pentru întreg inventarul bisericii
de la Stânca vezi f. 56-57 r., nr. 1674-1730.
48 Constantin Ostap, Ion Mitican, op. cit., p. 302.
49 Însemnări de pe manuscrise, tom. IV, p. 528.
43
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inventarul din anexă sau alte surse similare. În condițiile în care fondul documentar,
începând cu perioada modernă, este imens însă accesul la informații dificil, din motive
diverse, credem că orice preocupare privitoare la editarea surselor istorice, făcută profesional și responsabil, este necesară și motivată.
Inventarul paraclisului Roznovanu este util pentru reconstituirea virtuală, din perspectivă muzeistică, a interiorului unui lăcaș de cult dispărut, însă care a fost parte componentă
a unei clădiri ce se păstrează și este monument istoric. Documentul conține date consistente
și obiective despre patrimoniul mobil al paraclisului „Sfânta Treime”, începând cu icoanele
și terminând cu argintăriile. Totodată, el ne oferă dovezi, repere și indicii despre aspecte
referitoare la amenajarea interioară a paraclisului, tema iconografică a catapetesmei,
slujitorii altarului și modul în care se desfășura ritualul religios, procurarea și circulația
obiectelor și cărților de cult, valoarea materială, artistică și simbolică a patrimoniului paraclisului. Din această perspectivă, istoricii Bisericii, istoricii de artă, muzeografii, restauratorii,
arhitecții și alți specialiști pot găsi date utile pentru cercetările de profil.
Inventarul este o dovadă concretă a preocupărilor ctitorilor pentru înzestrarea și
întreținerea paraclisului, precum și a altor lăcașuri de cult aflate în administrarea familiei.
Așa cum apare din conținutul documentului, imaginea paraclisului se integrează în
conceptul de ansamblu al arhitecturii și amenajării interioare ale palatului Roznovanu,
reprezentând, deopotrivă, atât mărturia ctitoricească a unor boieri cu frică de Dumnezeu,
cât și expresia puterii, averii și ambiției unei familii aflate în vârful ierarhiei sociale din
Moldova secolului al XIX-lea.
ANEXE
1

A

B

Fig. 1. Reședința familiei Rosetti-Roznovanu, din Iași, la mijlocul secolului al XIX-lea.
(A: detaliu cu situația topografică a proprietății reflectată în Planul orașului Iași din 1857,
ridicat de F. Peytavin, BAR, Cabinetul de hărți, H III 855; B: structura curții boierești în 1832-1883;
paraclisul (evidențiat cu galben) este adosat la fațada dinspre grădină).
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Fig. 2. Poziția paraclisului (evidențiat cu galben) în structura palatului Roznovanu.
(Secțiune transversală a planului clădirii așa cum a arătat aceasta în perioada 1832-1895).

Fig. 3. Amplasarea paraclisului (evidențiat cu galben) la etajul palatului Roznovanu.
(Planul reflectă structura etajului în perioada 1832-1895. Identificarea camerelor
s-a realizat pe baza inventarului palatului din 1851 și a amintirilor lui Dumitru C. Moruzi).
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Fig. 4. Detaliu din manuscris cu dispunerea secțiunilor în pagină.

Fig. 5. Detaliu cu semnăturile membrilor comisiilor de inventariere.
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2
f. 1 v.
<Inventarul paraclisului „Sfânta Treime”,
din palatul vistiernicului Nicolae Rosetti Roznovanu, 1850-1876>1
<Nr.
crt.>2
1
Catapeteazma bisăricii, de lemn, cu zugrăvală și poliită pe la locuri, și cu
chipurile cuviincioasă, având pe lângă dverile trebuincioasă și patru icoane
mari împărătești, fără argint, cu chipurile următoare, și anume:
cea întâiu icoană, cu chipul Domnului nostru Iis(us) H(r)is(tos),
ce(a) al doilea, cu chipul Născătoarei de Dumnezău, cu Pruncul în brață,
cea al treilea, cu chipul Sfintei Treimi,
cea al patrulea, cu chipul Sf(ântu)lui Ioan Botezătoriul.
Supt aceste3 icoane mai sînt însă patru icoane mai mici, și anume:
cea întâiu, cu chipul Mântuitoriului, ferecată împregiur cu argint și
suflată cu aur, având și o coroniță, tot de argint, cu pietricele roșâi și
verz(i), dintre care patru lipsăsc,
al doilea icoană, cu chipul Maicii Domnului, ferecată peste tot cu argint și
suflată cu aur și cu coroană împregiurată cu optzăci și doî fhire mărgăritar și doăsprezăci pietriceli diamant, cu una ci este mai mare și, osăbit, o
piatră roșâi, cam lungăreață,
al treilea, cu chipul Sfintei Treimi,
acestea nu au argint
al patrulea, cu chipul Sf(ântu)lui Ioan
nicidecum
Botezătoriul
2
Cincizăci și una icoane osăbite, îns(ă):
una icoană mare, cu chipul Sf(ântu)lui Marelui Mucenic Gheorghie,
stătătoare lângă catapeteazmă, despre stranele din dreapta,
una icoană mare, cu chipul Sf(ântu)lui Ierarh Nicolae, cu pervazuri poliite,
stătătoare tij lângă catapeteazmă, despre stranile din a stânga,
una icoană mică, cu chipul Mântuitoriului, stătătoare la strana arhierească,
patruzăci și doî icoane mici, cu chipurile praznicilor și a sfințâlor de piste
an, pentru pus la proschinitar; din numărul acestora una icoană cu chipul
Sf(ântu)lui Ierarh Nicolae este ferecată cu argint și poliită cu aur,
stătătoare acum la etac, bez una icoană cu chipul Maicii Domnului, care,
Prima parte din Condeca tuturor lucrurilor casii din Eaş a du(mi)sale boeriului vist(iernic) Necolai Roset
Roznovano 1851 (ANI, Manuscrise, 29, f. 1-22r.).
2 În această coloană mai apar diverse semne sau bife („+” sau „x”) făcute cu creionul sau cerneală, ca
rezultat al inventarelor („revizii” sau „revedații”) ulterioare. Nu am considerat necesar să le mai notăm, mai
ales că nu apar constant.
3 Dublat.
1

293

Dan Dumitru Iacob

în 19 oct(om)vr(ie) din anul 1848, s-au dat la Pașcani, precum este și
scăzută în condica vechi,
una icoană cu chipul Sf(ântu)lui Mare Mucenic Gheorghie, împregiur cu
pervaz de argint poliit cu aur,
f. 2 v.4

3
4

patru icoane dănuite de dum(nea)ei cuconița Maria Roznovanu, născută
Ghica, îns(ă): a Domnului Iis(us) Hri(stos) cea întâiu icoană, cu chipul
Sf(inți)lor Ierarhul Nicolae, Ioan Botezătoriul Bogoslovul și a Maicii
Precurate, ferecată piste tot cu argint, iar coronițăle, mijlocul Evangheliei
și engolfion(ul) poliite cu aur,
al doilea icoană, cu chipul Sf(ântu)lui Ioan Zlataost, cusut cu fhir galbăn și
albu, așăzată această icoană în toc de lemn cu geam de steclă,
al treilea, cu chipul Sf(ântul)lui Ierarh Nicolae,
al patrulea, cu chipul Sf(inți)lor Împărați Constandin și Eleni5.
Una cruci mare, de lemn, cu chipul Răstignirii Mântuitorului.
Un sfânt aer, zugrăvit pe atlaz albastru și împregiur cu slovi de aur, cu șâret
și sagiac de fhir bun, galbăn, și cu patru canafuri tij de fhir pe la colțuri,
căptușât cu cutnie albastră de matasă, învălătucit pe un sul de lemn îmbrăcat
în pânză albă și așăzat într-un toc de crășână.
Astăz(i), 1850 noemvr(ie) <26>, în ființa noastră s-au făcut revidație
arătatelor lucruri și precum s-au prescris mai sus, le-am priimit în a noastră
purtare de grijă6.
Vasilie diiacon
Mihalach(i) Stefanescu
Astăz(i), 1851 maiu 31, s-au făcut de iznoavă revizie și găsindu-să întocmai,
am iscălit.
Vasilie diiacon
Stefanescu7
Astăzi, în 13 mai (1)855, s-au făcut di iznoavă revizie și s-au găsit întocmai,
drept care am iscălit.
V(asile) diiacon Antoni Gotcu Șt(efan) Pendescu8 Ioan Gheorghiu
D(imitrie) Milanov9 Stefan Idriceanu Costachi Ionescu

Fila 2 r. este albă, fără însemnări, motiv pentru care nu o mai semnalăm; vom proceda la fel în toate
cazurile similare.
5 Mențiunile referitoare la prima, a treia și a patra icoană sunt subliniate cu creionul și bifate.
6 Scris de altă mână, cu cerneală neagră. Situația se repetă invariabil la toate mențiunile similare, motiv
pentru care nu le vom mai semnala în continuare.
7 Lectură incertă în toate cazurile acestui nume. Posibil să fie același Mihalachi Ștefănescu, de mai sus.
8 Ibidem.
9 Lecțiune incertă; mai apare Milani/Milaniu.
4
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f. 3 r.
Sporurile
Una icoană Maica Domnului,
îmbrăcată cu argint, făcută din
nou.

Scăderile
Această icoană ce să zice a Maicei
Domnului, făcută din nou și ferecată cu
argint, s-au trecut cu greșală.
Marie Roz(novanu)
Una cadelniță de argint, făcută
Una pietricică de diamnat și un
din nou, în greutate de două sute mărgăritari din acele însămnate la
patruzăci și trii dram(u)ri, cu
icoana Maicei Domnului să scadi, cari
lanțuri cu tot.
lipsăscu, perzându-să.
Marie Roz(novanu)
1855 mai 13
<semănătură indescifrabilă>
Una icoană Maica Domnului
cernită și cu chipul
Mântuitoriului răstignit pe cruce,
în formă mai mică.
Una icoană de tiparos, mai mică,
cu chipul Maicei Domnului.
Ștefan Idriceanu
Ioan Gheorghiu
Co(stache) Ionescu
Aceste lucruri sînt în pastrare me11.
3 maiu (1)876
I(oan) Ganea
f. 3 v.-4 r.
Partida feloanelor // preoțăști
f. 3 v.
Șasă feloane preoțăști, și anume:
unul de stofă, cu fhir galbăn și alb, împregiur cu șâret de fhir bun,
căptușât cu micaton verde, șâretul dimpregiur este <pe> doî rânduri,
al doilea, tij de stofă, cu câmpul de fhir alb și cu flori de fhir galbăn
amestecat cu mătăsuri și pintre flori cruci de fhir alb, împregiur cu doî
rânduri de șâret de fhir galbăn și alb, bun, căptușât cu crășină neagră,
al treilea, de stofiță sau adamască de matasă albastră, cu flori, împregiur
cu doî rânduri de cordelă de mătasă, căptușât cu materie numită pielea
dracului,
al patrulea, de atlaz negru, cu flori, împregiur cu doî rânduri de șâret de
fhir bun alb,
al cincilea, de stofă, cu câmpul alb, cu flori de fhir și de matasă, împregiur
10

1

2

3

4

5

În toate rubricile de sporuri și scăderi mențiunile sunt făcute de alte mâini, respectiv de către unul
sau altul dintre semnatari. În continuare, vom semnala doar cazurile în care însemnările sunt redactate cu
litere latine.
11 Însemnare scrisă cu caractere latine, la fel ca și data și semnătura subsecvente.
10
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cu doî rânduri de șâret de fhir bun, galbăn și alb, căptușit cu ghermesât
de Lipsca roșu,
al șasălea, de adamască de matasă verde, cu flori tot de matasă, galbănă,
împregiur cu doî rânduri de șâret de fhir galbăn, căptușât cu ghermesât
de Lipsca roșu.
Astăzi, 1850 noemvr(ie) 26, în ființa noastră s-au făcut revedație arătatelor
lucrurilor și, precum s-au prescris mai sus, le-am priimit în a noastră purtare
de grijă.
Vasilie diacon
Vasilie diacon

Mihalachi

Stefanescu

După revizia făcută astăzi s-au găsit întocmai.
(1)855 mai 13
V(asile) diiacon

Antochi Gatcu

Ioan Gheorghiu

Șt(efan) Pendescu

D(imitrie) Milani P.

Ștefan Idriceanu

Costachi Ionescu
f. 4 r.

1
2
3

1
1
1

Sporuri
Un felon de stofă roșie cu flori de fhir galbăn, cu șâret de fhir tij galbăn
împregiur, căptușât cu materie nohotie închisă.
Un felon de stofă alb(ă), cu flori de fhir galbăn și cu șâret tij galbăn de fhir,
căptușit tot ca la acel însămnat mai sus.
Un felon tij de stofă liliachie închisă, cu flori de fhir galbăn și șâret de același
coleor, căptușât cu materie groasă neagră.
V(asile) Diacon
Anton Gatcu
Șt(efan) Pendescu Ștefan Idriceanu
D(imitrie) Milaniu Co(stache) Ionescu
Sporiu12
Un felon de stofă <din> fir galbăn, cu flori de matase roșie.
Un felon de stofă verde cu flori de fir galbăn.
Un felon de plisa neagră cu fir alb.
Aceste lucruri sînt în păstrarea me.
3 maiu (1)876
I(oan) Ganea

Rubrică scrisă de altă mână, în creion, cu litere latine. În cazul acestor înregistrări scrise cu creionul
remarcăm preferința celui care a făcut înregistrarea pentru ortografierea latinizantă a unor termeni (matasse,
rossie, plisse), termeni pe care i-am corectat tacit.
12
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f. 4 v.-5 r.
Partida stiharilor // preoțăști
f. 4 v.
6

Cinci stihare preoțăști, însă:
un stihar de sevaiul, în dungi chezășâte, de fhir amestecat cu matasă, în
spate înnădit cu adamască sângeapie, cu flori verzi la poale, cu un rând
de șâret de fhir alb, bun, căptușât cu micaton verde,
al doilea, tij de sevaiu cu fhir galbăn, la spate înnădit cu adamască
sângeapie, cu flori de mătasă verzâi, la poale cu un rând de șâret de fhir alb,
al treilea, de adamască de matasă albastră cu flori, la poale cu doî rânduri
cordele de mătasă,
al patrulea, de adamască de matasă roșâi, cu flori tot de matasă albă, la
poale cu un rând de șâret de fhir bun, alb, amestecat cu galbăn, căptușât
cu ghermesât de Lipsca roșu,
al cincilea, de adamască de matasă roșâi, cu flori albe, căptușât cu cit roșu,
la poale cu un rând de șâret de fhir alb luat de la alt stihar vechiu.
Astăz(i) 1850 noemvrie 26, în ființa noastră s-au făcut revedație arătatelor
lucruri și precum s-au prescris mai sus le-am priimit în a noastră păstrare de
grijă.
Vasile diiacon
Mihalachi
Vasilie diiacon
Stefanescu
D(imitrie) Melani P. Anton Gatcu Șt(efan) Pendescu Ștefan Idriceanu
Co(stache) Ionescu Ioan Gheorghiu
f. 5 r.

1

2

Sporuri
Un stihari preoțăscu de materie de matasă albă, cu șâreturi de fhir galben,
căptușât cu materie numită pielea dracului, cenușie.
V(asile) diiacon
(1)855 maiu 13
Antoni Gatcu
Stefan Idriceanu
Un stihari de materie de matasă albă, cu flori roșie și un rând <de> șâret alb
de fhir, căptușit cu materie vișânie, cari stihari au fost mai înainte diaconescu,
iar acum13 preoțăsc.
Ioan Gheorghiu
D(imitrie) Melani P.
Co(stache) Ionescu
Acestea lucruri sînt în păstrarea me.
3 mai (1)876
I(oan) Ganea

13

„diaconescu, iar acum” = cuvinte adăugate deasupra rândului.
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f. 5 v.-6 r.
Partida epitrahilelor // preoțăști
<f. 5 v.>
7

Șapte epitrahile preoțăști, îns(ă):
unul de stofă de fhir galbăn amestecat cu alb, împregiur cu asămine șâret
de fhir bun, la poale cu sageac de fhir alb, căptușât cu micaton verde,
al doilea, de stofă, cu câmpul de fhir alb, cu flori de fhir galbăn amestecat
cu mătăsuri, împregiur cu șâret de fhir bun, galbăn și alb, la poale cu doî
rânduri de sageacuri, de fhir alb, căptușât cu crășână neagră,
al treilea, de adamască de matasă albastră, cu flori, împregiur cu chenar
de lână,
al patrulea, de atlaz negru, cu flori, împregiur cu șâret de fhir alb,
căptușât cu crășână cenușâi14,
al cincilea, de stofă, cu câmpul alb, cu flori de hir și de mătasă, împregiur
cu șâret de fhir bun, alb, amestecat cu galbăn, căptușât cu ghermesât de
Lipsca roșu,
al șasălea, de adamască de matasă verde,
căptușât cu creșână cenușâi15,
împregiur cu chenar de
al șaptelea, tij de adamască de matasă
matasă.
cafenie, căptușât cu crășână patlagenie16,
Astăzi, 1850 noemvr(ie) 26, în ființa noastră s-au făcut revidație arătatelor
lucruri și precum s-au prescris mai sus le-am priimit în a noastră purtare de
grijă.
Vasile diiacon Mihalachi
Vasilie diiacon
Stefanescu
La revizia făcută în 13 mai (1)855 s-au găsit întocmai și am iscălit.
V(asile) diiacon Antoni Gatcu Șt(efan) Pendescu Ștefan Idriceanu
D(imitrie) Milaniu Co(stache) Ionescu Ioan Gheorghiu
f. 6 r.

1
2

Sporuri
Un epatrahir de stofă roșie cu flori de fhir și împregiur cu șâret de fhir
galbăn, căptușit cu materie nohotie.
Un epatrahir de stofă albă cu flori galbeni și cu șâret tot galbăn, de fhir,
căptușât tot cu de aceeași căptușală.
(1)855 mai 13
V(asile) diiacon Antoni Gotcu
Șt(efan) Pendescu Ștefan Idriceanu

„crășână cenușâi” = adăugat ulterior cu cerneală neagră.
Ibidem.
16 „crășână patlagenie” = adăugat ulterior cu cerneală neagră.
14
15
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3

Un epatrahir de materie numită sep, cătușit cu ghermesit liliechiu, având un
rând <de> șâreturi de aur și argint iar la poali doă rânduri.
Ioan Gheorghiu Co(stache) Ionescu
D(imitrie) Milaniu P.

1
1
1

Epetrahir de stofă <cu> fir galbanu, cu flori de matasă roșie 17.
Un epatrahir de stofă verde, cu flori de fir galbanu.
Unul de plise neagră cu fir albu.
Aceste lucruri sînt în pastrarea me.
3 mai (1)876
I(oan) Ganea
f. 6 v.-7 r.
Partida // naraclițălor

8

9

10
11
12
13

14
15

f. 6 v.
Una păreche naracliță de catife roșâi, cusut(ă) cu tertil de fhir galbăn și alb,
<cu> chipul Bunei Vestiri, căptușâtă cu materie de matasă roșâi, având și
doâzăci și doî veriguță de argint pentru închietori.
Doî părechi de stofă de matasă verde, cu flori de fhir galbăn și alb împregiur,
la una din părechi cu șâret de fhir și la una de matasă, cătușâte cu crășină
roșâi și albastră18.
Doî părechi de adamască de matasă albastră, cu flori, împregiur cu chenar de
lână, căptușâte cu crășână cenușâi19.
Una părechi de stofă, cu câmpul de matasă roșâi, cu flori de fhir galbăn,
împregiur cu șâret de fhir prost, căptușâtă cu crășână verde20.
Trei părechi de atlaz negru, cu flori, împregiur cu șâret de fhir alb, căptușâte
cu crășână mohorâtă, bez una făr(ă) șâret21.
Doî părechi de stofă cu câmpul alb, cu flori de fhir și de matasă, împregiur,
la una din părechi, cu șâret de fhir amestecat cu matasă și la una cu chenar
de lână, căptușâte cu crășână roșâi22.
Una părechi de sip roșu, cu flori de fhir alb și împregiur cu șâret de fhir alb,
căptușâtă cu crășână neagră23.
Una părechi de adamască de matasă albă și cu flori de asămine matasă albă
și roșâi, împregiur cu chenar de fhir alb24 <de> lână, căptușâte cu pielea
dracului roșâi25.

Începând cu acest rând și până la sfârșitul paginii, textul este redactat cu caractere latine, cu mențiunea că primele trei rânduri sunt scrise în creion, de o mână, și ultimele trei cu cerneală neagră, de către
altă mână.
18 „crășină roșâi și albastră”, completare cu cerneală neagră.
19 „crășână cenușâi”, completare cu cerneală neagră.
20 „crășână verde”, completare cu cerneală neagră.
21 „crășână mohorâtă, bez una făr(ă) șâret”, completare cu cerneală neagră.
22 „creșână roșâi”, completare cu cerneală neagră.
23 „crășână neagră”, completare cu cerneală neagră.
24 „fhir alb”, adăugat deasupra rândului cu cerneală neagră.
25 „pielea dracului roșâi”, completare cu cerneală neagră.
17
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16
17

Doî părechi de adamască roșâi, cu flori de matasă galbănă, împregiur cu
chenar de matasă albă și cu flori roșâi, căptușâte cu crășână cenușâi.
Una părechi de adamască de matasă, cu câmpul cafeniu, cu flori, împregiur
cu chenar de matasă, căptușâtă cu crășână cenușâi26.
Astăzi, 1850 noemvr(ie) 26, în ființa noastră s-au făcut revedație arătatelor
lucruri și precum s-au prescris mai sus le-am priimit în a noastră purtare de
grijă.
Vasile diiacon Mihalachi
Vasilie diiacon Stefanescu

1
2
3
4

5
6

2
1
1

La revizie făcută astăzi în 13 mai <1855> s-au găsit întocmai și am iscălit.
V(asile) diacon
Antoni Gotcu Ștefan Idriceanu
D(imitrie) Milanov
Co(stache) Ionescu Ioan Gheorghiu
f. 7 r.
<Sporuri>
Una părechi naracliță de adamască galbănă, cu șâret înpregiur de fhir alb,
căptușât(ă) cu materie pembi.
O păreche naracliță de stofă albă, cu flori de fhir galbăn și împregiur cu șâret
galbăn, căptușită cu materie maslinie.
O părechi naracliță de stofă roșie, cu flori de fhir galbăn și șâret de fhir
galbăn, căptușită cu de aceeași materie.
O păreche naracliță de catife neagră, cusută cu flori de fhir albă și șâret alb
de fhir, căptușit(ă) cu marțălin negru de matasă.
V(asile) diiacon
Șt(efan) Pendescu
Antoni Gatcu
Ștefan Idriceanu
Una păreche naracliță de sep cu flori roșâe și verzi, cu șâret de fhir alb și
galbăn.
Una păreche de stofă cu flori în coleoruri, cu șâret de fhir alb și galbăn.
Ioan Gheorghiu Co(stache) Ionescu
D(imitrie) Milani
Sporuri27
Două perechi naraclițe de plise, cu fir alb.
Una perechi naraclițe de adamască albastri, cu fir galbăn.
Una perechi naraclițe de adamască verde, cu fir galban.
Aceste lucruri sînt în păstrarea me.
3 mai (1)876
I(oan) Ganea

„crășână cenușâi”, completare cu cerneală neagră.
Începând cu acest rând și până la sfârșitul paginii, textul este redactat cu caractere latine, cu mențiunea că primele trei rânduri sunt scrise în creion, de o mână, și ultimele trei cu cerneală neagră, de către
altă mână.
26
27
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f. 7 v.-8 r.
Partida văzduhurilor // și a procovețălor
18

19
20
21
22
23
24

<f. 7 v.>
Un tacâm, văzduhul este de șal roșu, iar procovețăle de materie ...28,
văzduhul cusut cu fir galbăn, împregiur cu sageac de asămine fhir, căptușât
cu dimie de matasă albă, cu flori, iar procovețăle de catife roșâi, cu șâreturi și
sageac de fhir galbăn, căptușâte cu materie de matasă pembe.
Al doilea tacâm, de adamască galbănă, cu flori, împregiur cu șâret și sageac
de fhir galbăn, bun, căptușâte cu ghermesât verde.
Doî procoveță de materie de matasă, împregiur cu șâret de fhir galbăn, vechi.
Un văzduh de catife roșâi, împregiur cu doî rânduri de șâret și sageac de fhir
galbăn, bun, căptușât cu maltin pembe.
Un văzduh de atlaz negru, cu flori, împregiur cu șâret și sageac de fhir alb,
căptușât cu chembrică roșâi29.
Un tacâm procoveță de more neagră, în dungi și cu flori, împregiur cu șâret
și sageac de fhir alb, căptușât cu chembrică roșâi30.
Un tacâm tij de stofă sau adamască de matasă alb(ă) și cu flori tot de matasă,
albe și roșâi, împregiur cu șâret și sageac de fhir alb, căptușât cu ghermesât
de Lipsca, roșu31.
Astăz(i), 1850 noemvr(ie) 26, în ființa noastră s-au făcut revedație arătatelor
lucruri și precum s-au prescris mai sus le-am priimit în a noastră purtare de
grijă.
Vasilie diiacon
Mihalachi
Vasilie diiacon
Stefanescu

1

2

La reviziea făcută în 13 mai (1)855 s-au găsit întocmai și au iscălit.
V(asile) diiacon
Antoni Gatcu
Șt(efan) Pendescu
D(imitrie) Milani Co(stache) Ionescu Ștefan Idriceanu Ioan Gheorghiu
f. 8 r.
<Sporuri>
Lipsuri
Un procoveț de buhur roșu,
1
Un tacâm văzduhuri însămnat la
cusut cu fluturi galbeni, împregiur
no. 19 să scadi, fiindcă la reviziea
cu sageac de fhir galbăn, căptușât
făcută în 13 maiu (1)855 nu s-au
cu pânză roșâi.
aflat față, arătându-să a fi dat la
1851 maiu 31
biserica de la Stâncă.
Vasilie diiacon Stefanescu
<semnătură indescifrabilă>
Un rând de văzduhuri de matasă
roșie împletită cu fhir galbăn,
împregiur cu șâret iar galbăn și cu
sageacuri, căptușit cu atlaz roșu.

Loc liber în text.
„chembrică roșâi”, completare cu cerneală neagră.
30 Ibidem.
31 „ghermesât de Lipsca, roșu”, completare cu cerneală neagră.
28
29
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3

4

Un tacâm văzduhuri împletit cu
fhir galbăn și alb și cu sigeacuri
la feli de fhir, căptușit cu atlaz alb.
Un rând văzduhuri di catife
neagră, cusut cu flori de fhir alb
și cu săceacuri de asămine fhir,
căptușit cu marțolin negru.
V(asile) diiacon Antoni Gotcu
Șt(efan) Pendescu
Ștefan Idriceanu
Ioan Gheorghiu
Co(s)tache Ionescu
D(imitrie) Milaniu
Sporuri32
Un tacâm văzduh cu procovețu
de matase roșie cu fir alb.
Un tacâm de văzduh de catife
roșie cu fir galbăn, adus de la
Paris.
Un tacâm de vezduh <de> more
albastră cu fir galbăn și ...33, adus
de la Paris.
O levre alba cusută cu fir bun.
Aceste lucruri sînt în pastrarea me.
3 mai (1)876
I(oan) Ganea
f. 8 v.-9 r.
Partida nebedelni//țălor

25
26

<f. 8 v.>
Una nebedelniță de catife roșâi, cusută cu fhir galbăn, bun, pe la colțuri cu
patru chipuri de serafimi și trei canafuri, căptușâtă cu ghermesât cenușâu.
Al doilea nebedelniță, tij de catife rosâi, împregiurată cu șâret de fhir galbăn
și alb, cu trei canafuri de fhir și căptușâtă cu materie de matasă roșâetică.
Astăz(i), 1850 noemvr(ie) 26, în ființa noastră s-au făcut revidație arătate(lor)
lucruri și precum s-au prescris mai sus le-am priimit în a noastră purtare de
grijă.
Vasilie diiacon Mihalachi
Vasilie diiacon Stefănescu

Începând cu acest rând și până la sfârșitul paginii, textul este redactat cu caractere latine, cu mențiunea că primele trei rânduri sunt scrise în creion, de o mână, și ultimele trei cu cerneală neagră, de către
altă mână.
33 Cuvânt nedescifrat.
32
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La reviziea făcută în 13 mai (1)855 s-au găsât întocmai ș(i) am iscălit.
V(asile) diiacon Antoni Gatcu Șt(efan) Pendescu Ștefan Idriceanu
D(imitrie) Milaniu Co(stache) Ionescu Ioan Gheorghiu

1
2

27
28
29
30
31
32

f. 9 r.
Sporuri
Una năbiderniță di stofă roșie cu flori de fhir galbăn și cu șâret tij galbăn, de
fhir, având și trii canafuri de asemine fhir.
Una năbiderniță de stofă albă cu flori galbene, împregiur cu șâret de fhir alb
și galbăn, având și trii canafuri de fhir, căptușât(ă) cu adamască albă.
V(asile) diiacon Antoni Gotcu Șt(efan) Pendescu Ștefan Idriceanu
Ioan Gheorghiu
D(imitrie) Milaniu Co(stache) Ionescu
<f. 8 v.>-9 r.
Partida poiasurilor // sau brâe preoțăști
Un poias de bumbac amestecat cu matasă.
Al doilea, de catife roșâi.
Al treilea, cusut la camva, cu mărgele albe.
Șapte poiasuri de atlaz roșâetic, cu flori albe de mătasă.
Un poias de materie de matasă roșâi, cu flori.
Patru poiasuri de atlaz havanu, cu flori.
Astăz(i), 1850 noemvr(ie) 26, în ființa noastră s-au făcut revidație arătatelor
lucruri și precum s-au prescris mai sus le-am priimit în a noastră purtare de
grijă.
Vasilie diiacon Mihalachi
Vasilie diiacon Stefanescu
La revizie s-au găsit întocmai și am iscălit. (1)855 mai 13.
V(asile) diiacon Antoni Gotcu Ștefan Idriceanu
Co(stache) Ionescu Ioan Gheorghiu
f. 9 v.
<Sporuri>
Șaptesprezeci brâi preuțăști de mai multe culiori s-au găsit față în locul celor
însămnate pe al doilea pagină.
Aceste lucruri sînt în păstrarea me.
3 mai (1)876
<Ioan Ganea>
<f. 9 v.>-10 r.
Partida stiha//rilor diaconești
<f. 9 v.>
Un stihar de stofă cu câmpul de matasă albă, cu flori de fhir galbăn,
amestecat cu mătăsuri, la piept și la spate înnădit cu stofă galbănă și pembe,
împregiur cu șâret de fhir galbăn și alb, căptușât cu crâșână neagră.
34

33

Text redactat cu caractere latine, cu mențiunea că primele patru rânduri sunt scrise în creion, de o
mână, și ultimele două cu cerneală neagră, de altă mână.
34
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34
35
36

37
38

Al doilea stihar, de stofă roșâi, cu totul învechit și rupt.
Al treilea, de adamască de matasă albastră, cu flori, cu doî rânduri de
cordelă de matasă, căptușât cu pielea dracului cenușâi35.
Al patrulea, de stofă cu câmpul de matasă galbănă, cu flori de fhir alb,
amestecat cu mătăsuri, cu doî rânduri de șâret de fhir galbăn, luat de la un
alt stihar vechiu, cătușât cu micaton albastru.
Al cincilea, de materie de matasă albă, cu flori tot de matasă, roșâi, cu doî
rânduri de șâret de fhir alb, căptușât cu micaton roșu.
Al șasălea, de more neagră, în dungi și cu flori, împregiur cu doî rânduri de
șâret de fhir alb.
Astăz(i), 1850 noemvr(ie) 26, în ființa noastră s-au făcut revidație arătatelor
lucruri și precum s-au prescris mai sus le-am priimit în a noastră purtare de
grijă.
Vasilie diiacon Mihalache
Vasilie diiacon Stefanescu
La reviziea făcută în 13 maiu (1)855 s-au găsit întocmai și am iscălit.
V(asile) diiacon Antoni Gotcu Șt(efan) Pendescu
D(imitrie) Milaniu Co(stache) Ionescu Ștefan Idriceanu
Ioan Gheorghiu
f. 10 r.

1

2
3

1
1
1

Sporuri
Un stihar de adamască de matasă galbănă, cu flori pembe, și cu șâret de fhir
alb, căptușit cu materie pembe36.
V(asile) diiacon Anton Gotcu
Șt(efan) Pendescu Stefan Idriceanu
Un stihari de stofă di fhir galbăn, cu flori de matasă roșie și verdi, cu două
rânduri șâreturi de fhir alb și galbăn, căptușala de chembrică panse.
Un stihari de stofă albă de fhir, cu flori de matasă verzi și roșie i alte colioare,
înpregiur cu șâreturi de fhir galbăn și alb, căptușit cu chembric cenușiu.
Ioan Gheorghiu
D(imitrie) Milaniu Co(stache) Ionescu
Sporuri37
Unu stihariu de stofe matase roșie cu fir galbanu.
Unu stihariu de stofe matasa alabastru cu fir galbanu.
Unu stihariu de plisse neagră cu fir albu.
Aceste lucruri sînt în pastrare me.
3 mai (1)876
I(oan) Ganea

„pielea dracului cenușâi”, completare cu cerneală neagră.
Cuvânt tăiat/obturat cu culoare.
37 Rubrică scrisă cu creionul, în alfabet latin. Ultimele trei rânduri, referitoare la asumarea gestiunii,
data și semnătura, sunt scrise tot cu caractere latine, însă cu cerneală neagră.
35
36
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<f. 10 v.>-11 r.
Partida orari//lor diaconești
39
40
41
42
43
44
45
46

1

2

1
1
1

<f. 10v.>
Un orariu de catife roșâi, cusut cu fhir, pe el <sînt> chipuri de sfinți,
înpregiur cu șâret de fhir galbăn și la capite cu sageac tot de fhir.
Al doilea orar, de stofă de matasă galbănă, cu flori roșâi tot de matasă,
împregiur cu șâret de fhir alb.
Al treilea <orar>, de stofă verde, cu flori de fhir amestecat cu matasă, împregiur
cu șâret de fhir alb și la capite cu sageac, căptușât cu anghină verde.
Al patrulea <orar>, de adamască albastră, cu flori, împregiur cu chenar de lână.
Al cincilea <orar>, de materie de matasă albă, cu flori tot de matasă, roșâi,
împregiur cu șâret de fhir alb, cătușât cu micaton roșu.
Al șasălea <orar>, de more neagră, în dungi și cu flori, împregiur cu șâret de
fhir alb, căptușât cu micaton cenușâu.
Al șaptelea <orar>, de materie de matasă cu flori roșâi, împregiur cu chenar
de lână.
Doî orare de materie de matasă albastră, cu flori albe, împregiur cu chenar
de lână, căptușât cu ghermesât de Lipsca închis.
Astăz(i), 1850 noemvr(ie) 26, în ființa noastră s-au făcut revedație arătatelor
lucruri și precum mai sus s-au prescris le-am priimit în a noastră purtare de
grijă.
Vasilie diiacon Mihalache
Vasilie diiacon Stefanescu
La reviziea făcută în 13 mai <1855> s-au găsit întocmai și am iscălit.
V(asile) diiacon Antoni Gotcu Șt(efan) Pendescu
D(imitrie) Milaniu Ștefan Idriceanu
Ioan Gheorghiu Co(stache) Ionescu
f. 11 r.
Sporuri
Un orari de adamască galbănă, cu flori albe și cu șâret de fhir alb împregiur,
căptușit cu materie pembe.
(1)855 mai 13
V(asile) diiacon Antoni Gotcu
Șt(efan) Pendescu Ștefan Idriceanu
Două orari, unul de stofă de fhir galbăn, cu flori roșii și verzi, și altul de stofă
albă, de fhir cu aseminea flori roșie și verzi i alte colioruri.
Ioan Gheorghiu Co(stache) Ionescu
D(imitrie) Milaniu
Un38 orariu de stofă matase albastră, cu flori de fir galbănu.
Unu orariu de stofă matase roșie, cu flori de fir galbanu.
Unul de plise neagră, cu fir albu.

De aici și până la sfârșitul paginii scris cu creionul, în alfabet latin. Ultimele trei rânduri, referitoare la
asumarea gestiunii, data și semnătura, sunt scrise tot cu caractere latine, însă cu cerneală neagră.
38
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2
2

47

48
49
50
51

52
53
54

55
56
57

58

59

39

Pentru cântăreți
Două rânduri strai de plise roșie, cu brâiele lor, pentru cântăreți.
Două rânduri strai de postavu negru, cu brâiele lor, tot pentru cântăreți.
Aceste lucruri sînt în păstrare(a) me.
1876 maiu 3
I(oan) Ganea
<f. 11 v.>-12 r.
Partida a tot soiul de acope//rământuri, perdele și poale
<f. 11v.>
39
Un acoperemânt pentru pus pe scaunul aerului, cu capetile atârnătoare de
la cerceveoa mesăi în gios, de stofă galbănă, de mătasă, cu flori, iar mijlocul
și căptușala pe margini de anghină verde, căptușât mijlocul cu pânză leșască
groasă.
Una gevre mică, cusută cu peteală galbănă, pentru pus pe proschinitar.
Una poală mică, de stofă verde, cu flori de fhir galbăn, prost, cu pervazuri de
adamască roșâi, cu flori, căptușâtă cu crășână, pentru proschinitar.
Una poală, tij de asămine stofă, căptușâtă cu anghină verde, pentru așternut
pe masa ace pentru litii.
Una poală de asămine stofă, cu pervazuri de stofiță, cu câmpul de matasă
lațiverd, căptușâtă cu anghină verde, pentru analoghion, în vremea ce să
cetești Sf(ânta) Evanghelie.
Una îmbrăcăminte a sf(ântu)lui pristol, de pânză leșască albă.
Al doilea îmbrăcăminte, de stofă roșâi, cu flori de fhir alb, tij pentru sf(ântu)l
pristol.
Una poală de adamască verde, de mătasă, cu flori tot de mătasă galbănă,
împregiur cu șâret de fhir bun și la capătul de gios cu doî rânduri de sageac,
tot de fhir, căptușâtă cu ghermesât de Lipsca, roșu, pentru proschinatar.
Un acoperemânt de atlaz roșu, cu rotiți galbene de matasă, căptușât cu
micaton cenușâu, pentru sf(ântu)l pristol.
Una poală mică, de asămine materie, stătătoare la proscomidie.
Una perde pentru dvera împărătească, de catife roșâi, cusută cu fhir galbăn și
alb, în mijloc având închipuirea Sf(ântu)lui Duh, împregiur cu șâret de fhir, pe
la capite câte cu doî rânduri de șâret, și cu sageac de fhir numai la un capăt.
Al doilea perde, tij pentru dvera împărătească, de adamască de matasă
albastră, cu flori tot de matasă galbănă, căptușâtă cu micaton cenușâu și în
mijlocul perdelii o cruce de șâret de fhir galbăn.
<f. 12 v.>-13 r.
Tot partida a tot soiul de aco//peremânturi, perdele și poale
<f. 12 v.>
Una poală de catife neagră, cusută pe la capite cu mătăsuri verzi, căptușită
cu marțălin alb, împregiur cu șâret de fhir galbăn și pe la capite cu sageacuri
tot de asăminea fhir, pentru analoghion, în vremea cetirii Sfintei Evanghelii.

Cu sensul de suport.
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60

61

62

63

1

2

3

Una poală de materie de matasă roșâi, cu fhir alb, împregiur, cu un rând de
șâret de fhir alb și la capite câte cu doî rânduri de sageac de asămine fhir,
căptușâtă cu marțălin roșu, pentru analoghion, tij în vremea ce să cetește
Sf(ânta) Evanghelie.
Una poală pentru pus pe masa de litie, de materie de matasă cafenie, cu flori
albâi, împregiur cu sageac de fhir galbăn, căptușită cu ghermesât de Lipsca,
roșu.
Trei40 / 2 / perinuță, cusute la camva, cu câte doî canafuri și cu țăfrile 41
dumisale boerilor, căptușâte doî cu marțălin roșu și una cu marțălin alb,
stătătoare la stranile d(umnea)lor boierilor și una nu se mai păstrează42.
Una poală de dimie roșâi, la capătul de gios cu trei rânduri de flori de
matasă albă amestecată cu fhir galbăn, și, osăbit, noî rânduri mai înguste de
matasă neagră amestecată cu fhir galbăn și alb, căptușâtă cu ghermesât
de Lipsca roșu și cu sageac de matasă amestecat cu fhir, pentru pus la
proschinatar.
Astăzi, 1850 noemvr(ie) 26, în ființa noastră s-au făcut revedație arătatelor
lucruri și precum s-au prescris mai sus le-am priimit în a noastră purtare de
grijă.
Vasilie diiacon Mihalachi
Vasilie diiacon Stefanescu
La reviziea făcută în 13 mai (1)855 s-au găsit întocmai și am iscălit.
V(asile) diiacon Antoni Gotcu Șt(efan) Pendescu
D(imitrie) Milani Co(stache) Ionescu Stefan Idriceanu
Ioan Gheorghiu
f. 13 r.
<Sporuri>
Scăderi
Una față pentru pus pe masa pentru 1 Una poală de Ivanghelie s-au
litii, di adamască de matasă roșie, cu
disființat, fiind (în)vechită cu totul,
flori albe.
însămnată la No. 60.
Una poală de stofă vișinie închisă,
cu flori de fhir galbăn, cu doă
rânduri sigeacuri și șâret de fhir
galbăn împregiur, pentru scaunul
de Ivanghelie, căptușită cu chenariu
Sporiul43
vișiniu.
Una poală de proschenetari, de 1 Un acoperământ de catife vișinii,
catife vișinie, cu flori cusute la
cusut cu fir galben, pentru masa
camva, înpregiur cu șâret de fhir
sf(ân)t(ului) aer.

Tăiat.
Cifrurile (monogramele) proprietarilor palatului și paraclisului: Nicolae și Maria Rosetti Roznovanu.
42 „stranile d(umnea)lor boierilor și una nu se mai păstrează”, completat cu cerneală neagră, ultima
parte fiind tăiată cu linie, iar restul cuvintelor, după conjuncție, fiind scrise dedesubt, în spațiul interlinear.
43 Rubrică scrisă cu creionul, în alfabet latin. Ultimele trei rânduri, referitoare la asumarea gestiunii,
data și semnătura, sunt scrise tot cu caractere latine, însă cu cerneală neagră.
40
41
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galbăn și alb și cu săgeacuri de fhir
galbăn, căptușit cu marțălin de
matase roșie. (1)855 maiu 13
Una poală de catife neagră, cu flori,
cusută cu găitan de fhir alb, împregiur cu fhir lat alb și căptușit cu
marțălin negru. (1)855 mai 13
V(asile) diiacon Antoni Gotcu
Șt(efan) Pendescu
Stefan Idriceanu

4

5

Una poală de cutnie, cari stă pe
masa pentru litie, cu dungi negre și
vișinii mai înguste, împregiur cu
șâret de fhir alb, căptușită cu ghermesit cafiniu.
Una poală de adamască galbănă cu
flori roșie, verzi și albe, căptușită cu
pânză cafenie, înpregiur cu șâret de
fhir galbăn și alb, pentru masa de
litie.
Una poală pentru Ivanghelie, de
adamască verde, cu flori cafinii,
înpregiur cu șâret de fhir alb și la
poale cu două rânduri de sigeacuri,
căptușit cu marțălin roșu.
Una poală de pus pe analogu pentru
Evanghelie, de stofă albă de fhir, cu
flori roșii și albe culeoare, căptușită
cu marțolin roșu.
Ioan Gheorghiu
D(imitrie) Milani
Co(stache) Ionescu

6

7

8

64
65
66
67
68
44

1

Una poală de matase galbană, cu
cordele în trandafir, pentru analog.

1

Una poală rătundă, de buhur,
albastră, cusut în fir albu.

1

Unu acoperământ de masa <de>
litie, în matase roșie și îmbracat cu
ibrișin negru.

1

Unu
acoperemânt
pentru
sf(ân)t(ul) maslu, de adamască
roșie de matasă.

3

Trei acopereminte de postav roșu
și poliite cu aur, pentru streni44,
aduse de la Paris.

Aceste s-au primit în pastrare me.
(1)876 mai 3
I(oan) Ganea
<f. 13 v.-14 r.>
Partida cărțâlor bisăricești în // dialectul grecesc
<f. 13 v.>
Doîsprezăci Minei legate cu piele neagră.
Un Triod, tij asămine legat.
Un Apostol, tij.
Una Paraclitichi, adică Octoih, tij legat cu piele.
Una Psaltirie, tij.

Strane.
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69
70
71
72
73
74
75
76
77

Un Orologion, adică Ceaslov.
Un Evhologhion, adică Molitfelnic.
Una filadă, rânduiala Prea Cuvio(a)săi Paraschevi.
Un Irmologhion calofonicon.
Doî Irmologhii a<le> lui Petru Protopsaltul.
Un Doxastar sindomon.
Un Anastasimatar.
Patru tomuri de Psaltichi, osăbit(i) a Leturghiei și a Utreniei45.
Un Pendicostar.
Vasilie diiacon
Vasilie diiacon Stefanescu

Mihalachi

La reviziea făcută în 13 mai (1)855 s-au găsit întocmai și am iscălit.
V(asile) diiacon Antoni Gatcu Șt(efan) Pendescu
D(imitrie) Milani Stefan Idriceanu
Ioan Gheorghiu
Priimite în pastrare me.
(1)876 mai 3
I(oan) Ganea
<f. 14 v.>-15 r.
Partida cărțâlor bisăricești // în dialectul moldovenesc
<f. 14 v.>
Un Aghezmatar.
Doî tomuri de Psaltichi, adică Anastasimatar și Irmologhion.
Doî filăz(i) numite Graiurile Maicii Domnului.
Una parte numită Strasnicul, adică slujba Sf(inte)lor Patimi sau Triod.
Una carte numită Cele noî cântări ale lui Moisi.
Doî filăz(i) numite Prohodul Mântuitoriului.
Una carte numită Sfințirea Apii cee Mari.
Una Panihidă.
Una Sv(ântă) Evanghelie în dialectul rosienesc, îmbrăcată cu pieli roșâi și
diasupra cu chipuri de poliială, pe doage46 și marginea fililor poliită.
Una Liturghie tij în dialectul rosienesc.
Una carte numită Pomenirea Sfintei Pulheriei.
Una cărticică mică numită Antifoanile săptămânii.
Doî tomuri de Minei, câte pe șasă luni unu, cumpărate de cătră dum(nea)ei
cuconița în anul 1843, când au fost la București, bez alte asămine doî tomuri
date în același an la schitul de pe moșâia Țăbucanii.
Trei Ceasloave.
Trei Psaltirii.
45
46

Ultima parte a propoziției adăugată cu cerneală mai închisă.
Scoarțe, coperte.
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Un Tipic.
Un Triod.
Un Pendicostar.
cumpărate la 7 fevru(arie) din
Un Octoih.
anul 1844.
Un Apostol.
Una Liturghie.
Una carte numită Cuvântarea Sf(ântu)lui Vasilie celui Mare, cumpărată di cătră
dumn(nea)lui cuconu în anul 1843, maiu, când au fost la București.
O carte numită Acadistul Pre Cur(atei) Paraschevi, legată cu hârtie roșâi.
Un Molitfelnic legat cu pieli și deasupra cu poliială albă, cumpărat în luna
oct(om)v(rie) din anul 1850.
Mihalachi
La reviziea făcută în 13 mai (1)855 s-au găsit întocmai.
Vasilie diiacon A(ntoni) Gotcu Stefanescu Șt(efan) Pendescu
f. 15 r.
Ștefan Idriceanu
Ioan Gheorghiu
Cărțile însamnate în această partidă la reviziea făcută astăzi în 19 iunie
(1)861 s-au găsit întocmai.
Co(stache) Ionescu
D(imitrie) Milani

2
2

Sporuri47
Doă felezi numite Prohodul Mântuitoului.
Ciasloave mari de la Mănăstire(a) Neamțului, din care unul este legat cu pele
verde și ari și un ticu.
Aceste s-au primit în pastrare me.
3 mai (1)876
I(oan) Ganea
f. 16 v.-17 r.
Partida tuturor argin//tăriilor bisăricești
f. 16 v.
Una sfântă Evanghelie, cu tipar pe giumătate în dialectul grecesc și pe
giumătate în moldovenesc, legate cu doage de lemn, îmbrăcate cu catife
verde și ferecată cu argint piste tot, și poliită cu aur, pe fața unii doage
finifturi de zmalț, în mijloc adică cu chipul Învierii și la tuspatru colțurile
<cu> chipurile Sf(inți)lor Evangheliști. Pe al doilea doagă, în mijlocul
ferecării cu argint, stă cruce de argint cu chipul Răstignirii și pe lături patru
finifturi mici legate cu argint și pe la colțuri patru scăueșă mici, de argint,
poliite.

47

Rubrică în alfabet latin și scrisă cu creionul.
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2

2

1

48
49

Al doilea Evanghelie, cu tipariul slovelor în dialectul rosianesc, legată tij cu
doage de lemn, îmbrăcate cu catife roșâi, pe una din doage stă chipul
Răstignirii Mântuitoriului și la truspatru colțurile chipurile Sf(inți)lor
Evangheliști, săpate toate aceste chipuri în cinci bucăți de argint, împregiur o
mică ulama de argint, iar pe ceialaltă toagă patru scăunașă de argint având și
doî închietori tij de argint.
Al treilea Evanghelie, mai mică, cu tipariul slovelor în dialectul grecesc și
moldovenesc, legată cu doage de lemn îmbrăcate cu catife roșâi, ferecate
doagele pe amândoî părțile cu argint, în care, pe o parte stă săpat chipul
Învierii și a patru Evangeliști la colțuri și pe ceialaltă parte chipul Răstignirii
Mântuitoriului și la truspatru colțurile floricele de argint.
Una cruce mari, ferecată cu argint și cu scaun tot de argint, în șurub
umblător, la supsioarile crucii patru rază, în vârf coronă și o mică cruciuliță;
toate aceste de argint și poliite piste tot cu aur. Această cruce are și toc
îmbrăcat pe dinafară cu piele roșâi iar pe dinlăuntru cu plisă, tij roșâi.
Una cruce mai mică, tij ferecată cu argint și tot cu scaun de argint în șurub
umblător, la supsiori patru rază, în vârf un chip de porumb48, umblător în
șurub, și la doî capite boldurașă, toate aceste de argint și poliite cu aur.
f. 17 r.
Sporurile
Scăderile
Două sfeșnice de argint pruba 13,
în greutate de 277 dramuri, s-au
dat la paraclis pentru pus pe
sf(ânta) masă.
1857 ghenarie 18
V(asile) dieacon
Anton Gotcu
Șt(efan) Pendescu
Stefan Idriceanu
Ioan Gheorghiu
C(ostache) Ionescu
D(imitrie) Milani
Sporuri49
Două cununii de argint poliite cu
aur, având și câte una cruce pe
ele, și cu cutie lor de pele.
Unu potir cu un dis(c) de argint
plaque.

Porumbel.
Rubrică în alfabet latin și scrisă cu creionul.
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f. 17 v.-18 r.
Tot partida argintării//lor bisăricești
f. 17 v.
Doî sfinte potire mari, întregi de argint, poliite pe dinlăuntru și pe dinafară
cu aur, la potirul cel mai mare câte opt finifturi cu chipuri de sfinți,
împregiurate finifturile cu pietriceli mici, topazuri, dintre care cinci lipsăsc,
iar cel al doilea potir având asămine opt finifturi cu chipuri de sfinți, <care>
sînt împregiurate cu mici pietricele, topazuri albe, și alt soiu de pietriceli
albastre și portocalie, dintre care una pietricică lipsăști.
Doî linguriță a sfintelor potire, întregi de argint și poliite piste tot cu aur, în
mijlocul lor pe chip de cruce este săpat chipul Răstignirii Mântuitorului.
Un potiraș mic, întreg iarăș(i) de argint sade, și înlăuntru poliit.
Doî zvejde, întregi de argint și poliite piste tot cu aur, având fieștecare câte
un finift împregiurat cu pietricele topazuri, iar deasupra picioarelor săpate în
argint chipuri de serafimi.
Doî discosuri a sfintelor potire, cu scaune, întregi de argint și piste tot poliite
cu aur; în mijlocul discosurilor, săpat în argint, <este> chipul Adormirii
Mântuitoriului.
Patru discosuri mai mici, de argint, dintre care acele mai mărișoare poliite cu
aur numai pe dinlăuntru, iar cele mai mici și pe dinafară, săpat(e) fiind, pe doî,
chipul Răstignirii Mântuitoriului și, pe celelalte doî, chipul Bunei Vestiri.
Doî copii sau, mai bine a zice, sfinte suliți, mici, de fher, pentru slujba
sfântului jărtfelnic, cu mănunchile de argint și poliite.
Un chivot, întreg de argint, poliit pe dinlăuntru și pe dinafară cu aur,
așăzat chivotul pe trei trepte, deasupra capacului săpat chipul Adormirii
Mântuitoriului.
Una teplotă de argint, poliită și pe dinlăuntru și pe dinafară cu aur, având o
aripă cu cruce, tot de argint, în care stă săpat chipul Răstignirii
Mântuitoriului.
Una cadelniță mare, cu lanțurile ei, întreagă de argint și pe dinafară poliită,
având și o tigăiță de schijă, pentru foc.
f. 18 v.-19 r.
Tot partida argintării//lor bisăricești
f. 18 v.
Una candilă mare, cu șasă fofeză, întreagă de argint, stătătoare în sf(ântu)l
altar, asupra sf(ântu)lui pristol.
Patru candele câte cu trei fofeză, întregi de argint, ce stau aninate în vergi de
fher denaintea icoanelor împărătești de la catapeteazmă.
Una candelă mică, de argint, cu finifturi, aninată la serafimul de la
catapeteazmă.
Una candelă mică, tij de argint, stătătoare la proschinitar, și una mirelniță,
tot de argint.
Una cutiuță de argint, pruba 12, în greutate de cincizăci dramuri și înlăuntru
poliită cu aur. În această cutiuță stau păstrate sfinte moaște așezate după
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izvod anume arătător. Această cutiuță, având și capac tot de argint, este
închisă cu cheiță ce se păstrează la dum(nea)ei cuconița.
Astăz(i), 1850 noemvr(ie) 26, în ființa noastră s-au făcut revidație arătatelor
lucruri și precum s-au prescris mai sus le-am priimit în a noastră purtare de
grijă.
Vasilie diiacon Mihalachi Stefăn(escu)
Vasilie diiacon Stefanescu
După revedația făcută în 13 mai (1)855 s-au găsit întocmai toate cele
prescrisă mai sus și am iscălit.
V(asile) diiacon Antoni Gotcu Șt(efan) Pendescu Stefan Idriceanu
Ioan Gheorghiu
D(imitrie) Milani Co(stache) Ionescu
Aceste sîn(t) primite în pastrare me.
3 mai (1)876
I(oan) Ganea
f. 19 v.-20 r.
Osăbite de tot soiul lucru//ri tot bisăricești
f. 19 v.
Un policandel de brunz cu zăci fofeză și, osăbit, zăci stecluță de crestal alb
sade, la fofeză, și cincizăci și șapte crestaluri lungăreță și regluite.
Doî tetrapoade sau analoghiuri stătătoare la stranile psalțâlor, de lemn și
văpsâte roșu.
Un proschinitar de lemn, văpsât albastru și pe la locuri poliit, având și o
cruce, tot de lemn, cu chipul Răstignirii Mântuitoriului.
Doî analogiuri de lemn, dintre care unul văpsât albastru și pe la locuri poliit,
iar cel al doile numai văpsât – pentru cetirea Sfintei Evanghelii.
Una masă rătundă, de lemn, văpsâtă roșu, pentru litie.
Un scaun de lemn, pentru aer.
Un serafim de lemn, piste tot poliit, cu doî sfeșnicuță de fher pentru
lumânări, aninat cu șfară, în scrip(e)ți, la catapeteazmă.
Doî sfenice de alamă, pentru văhod, stătătoare lângă proschinitar.
Șasăsprezăci strane, cu una arhierească, de lemn, văpsâte roșâi.
Treizăci și trei potnoage, dintre care doî îmbrăcate cu camva galbănă, cu
flori, și 31 cu covor de lână roșu, cu flori negre.
Un lighean cu ibricul lui, de teneche, așăzat în părete, la oltar50, pentru spălat.
Un covor, veșăniu închis, cu flori, așternut denaintea sf(ântu)lui pristol, în
altar.
Una tablă de teneche, stătătoare la gura sobii din bisărică.
50

Altar.
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Doî tablale de fher, zugrăvite, discuri adică pentru anafură.
Una cutie de teneche în care stau buretile, șâpușorul cu sfântul mir și
foarficele, pentru Sfântul Botez.
Una mucarea mare, de fher, în toc de lemn, pentru stânsul lumânărilor.
<f. 20 v.>-21 r.
Tot osăbite de tot soiul // lucruri bisăricești
<f. 20 v.>
Una cățui de aramă, mare, cu capac.
Doî clești mici, de fher.
Doî lopățăli, tij de fher.
Un ibricel mic, de aramă, pentru sfânta căldură.
Una cutie de teneche, pentru țânut smirnă și tămâe.
Un vatrar de fher.
Una vargă de lemn, pentru aprinsul lumânărilor.
Una potnoagă de piele pentru diacon, în vremea slujârii.
Una perinuță, cusută cu lână și căptușâtă cu piele verde, pentru pus supt
picioare.
Un toc de lemn, îmbrăcat pe dinafară cu piele și pe dinlăuntru cu postav
verde, pentru păstrarea Sfintei Evanghelii.
Una vargă cu cârlig, de fher, pentru pogorâtul candelilor la aprins.
Trei stupitori de lemn, văpsâte roșu.
Una lădiță de lemn, îmbrăcată pe dinafară cu pieli roșâi și pe dinlăuntru cu plisă
neagră, cu torți de alamă, în care lădiță se păstrează sfântul potir, acel mare.
Una apărătoare de păun, pentru stângirea candelilor.
Un ibric de teneche, pentru undelemnul candelilor.
Una beșică mică, de steclă ordinare, pentru păstratul sfintei aghiezmi, acei
mari.
Un dulap, stătător în sfântul oltar, cu doî despărțituri, stătător la sfânta
proscomidi(e), la care este și o poală de materie de matasă, vechi.
Doî vergi de fher pentru aninatul perdelilor la dvera împărătească.
Un aghezmatar de madem alb, cu capacul lui.
Un garderop mare, de lemn, cu patru uși, așăzat în zidiul din lăuntru(l)
sf(ântu)lui oltar, pentru păstrarea veșmintelor.
Doî sfeșnice mici, de madem, stătătoare pe sfântul pristol, în oltar.
<f. 21 v.>-22 r.
Tot osăbite de tot soiul // lucruri bisăricești
<f. 21 v.>
Un jâlț de lemn cu lustru negru, îmbrăcat cu adamască albastră, învechită,
însă, și ruptă.
Una pecete de alamă, pe care stă săpat chipul Sfintei Treimi.
Doî vazoane de cristal, albastre, cu brunzuri, stătătoare în sf(ântu)l oltar, pe
sfântul pristol.
Doî fofeză de fher, pentru lumânări, stătătoare la stranile psalțâlor.
Doî tăblăluță, cusute cu lână la camva, stătătoare supt sfeșnicile de pe sfântul
pristol.
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Șasă tăblăluță pentru pus supt sfeșnice și supt vazoane, îns(ă):
2 cusute cu lână la camva, împregiur cu sageac de fhir galbăn,
2 întregi de fhir și cu sageac de fhir alb,
2 de hârtie groasă, cu câte o floare, cusute la camva, împregiur cu sageac de
fhir alb.
6
Un dermometron.
Una chise mare, de cristal alb, săpată, ce era la sofragerie, trecută acolo supt
no. 12; acum stă aicea pentru aghiazmă.
Doî cununii de sârmă de teneche, învălite cu cordele verz(i) și cu flori.
Una mucare de teneche pusă în coadă de lemn, văpsâtă, pentru stânsul
lumânărilor.
Doî prosoape cusute.
Doî ferești în oltar și doî în bisărică, cu cercevelile și geamurile trebuincioasă.
Doî rânduri de uși a bisăricii, câte în doî canaturi, însă un rând de lemn
căptușâte cu table de fher, și cel <de->al doilea rând, pe giumătate de lemn și
pe giumătate cu geamuri de steclă, așăzat în balamale, cu broaștile și cheile
trebuincioasă de fher.
Tacâmul astupătorilor de la soba din bisărică și obloanile trebuincioasă.

1

4
4

51

Astăz(i), 1850 noemvr(ie) 26, în ființa noastră s-au făcut revedație arătatelor
lucruri și precum s-au prescris mai sus le-am priimit în a noastră purtare de
grijă.
Vasilie diiacon Mihalachi
Vasilie diiacon Stefanescu
Antoni Gotcu Ioan Gheorghiu
f. 22 r.
Sporuri
Una tăblăluță cu mucările lor s-au cumpărat din nou.
(1)855 maiu 13
V(asile) diiacon Antoni Gotcu
Șt(efan) Pendescu Stefan Idriceanu
Ioan Gheorghiu
C(ostache) Ionescu
D(imitrie) Milani
Sporuri51
Patru scaune de lemn îmbrăcate cu covoare.
Sfeșnice mari de bafon, fiecare câte cu doă rânduri fofeză.
Aceste sînt priimte în pastrea me.
I(oan) Ganea

Rubrică în alfabet latin și scrisă cu creionul.
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Glosar de arhaisme și regionalisme
adamască = stofă scumpă de mătase, țesută cu flori.
aer = acoperământ de stofă sau de pânză cu care se acoperă vasele liturgice; epitaf.
analog / analoghion = pupitru înalt, mobil, pe care se pun cărțile de cult la oficierea
serviciului religios în biserică.
anghină = pânză de bumbac sau cânepă, deasă și rezistentă; nanchin.
Apostol = carte canonică cuprinzând o parte din faptele apostolilor după Înălțarea
Mântuitorului.
buhur = stofă fină, de mătase sau de lână; cașmir (după numele orașului Buhara).
camva / canava = pânză tare, din bumbac, cu ochiuri rare și regulate, folosită la broderie și
la tapiserie.
chembrică = țesătură subțire și rezistentă de bumbac, vopsită într-o singură culoare;
bumbac cambric (pânză de Cambrai).
cit = țesătură de bumbac de calitate inferioară, subțire, înflorată, folosită pentru confecționarea îmbrăcămintei de vară și a lenjeriei de pat; stambă.
crășână / crășină / crijmă = pânza în care se înfășoară copilul la botez, după ce este scos
din cristelniță.
cutnie = țesătură din mătase amestecată cu bumbac.
disc = taler de aur sau de argint pe care se pune sfântul agneț și cu care umblă dascălii spre
a primi ofrandele în bani.
dram = măsură de greutate și capacitate, echivalentă cu 3,18 g, respectiv 3,22 cm 3, în Țara
Românească, sau 3,23 g, respectiv 3,80 cm3, în Moldova.
dveră = fiecare dintre cele trei uși ale iconostasului sau altarului, una centrală și două
laterale; perdea de stofă care acoperă fiecare dintre cele trei intrări în altar, înlocuind
ușile.
epitrahil = piesă de veșmânt liturgic, sub formă de fâșie lungă de stofă brodată cu cruci și
alte motive religioase, pe care preotul o poartă la gât, peste stihar, când oficiază;
patrafir.
Evhologhion = v. Molitfelnic.
felon = veșmânt bisericesc/liturgic de tip pelerină pe care preotul o îmbracă peste stihar,
când oficiază slujba.
filadă = carte de proporții reduse, broșură.
finift = aplică.
fofeză / fofează = brațul unui sfeșnic sau candelabru; nume dat obiectelor în formă de
aripă sau de braț.
gevrea = batistă de mătase sau din pânză brodată.
ghermesit / ghermesut = țesătură fină de mătase sau atlaz.
havan = culoare maro deschis, ca aceea a tutunului.
ibrișin = fir de ață răsucită, din mătase sau bumbac, folosit pentru cusut, brodat sau
împletit.
lațiverd / lagiverde = verde măsliniu.
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litie = slujbă religioasă ortodoxă pentru obținerea unor roade bogate și pentru binecuvântarea celor aduse ca jertfă de credincioși; pâine care se sfințește cu prilejul litiei.
maltin = mătase de Malta vărgată sau înflorată.
marțolin / marțelină = țesătură de mătase pentru căptușeli; tafta fină.
micaton = țesătură de bumbac, cu lustru, întrebuințat la căptușeală; dimicaton, percalină.
Minei = carte bisericească ortodoxă în 12 părți, pentru cele 12 luni ale anului, cu slujbele
religioase, pe luni și pe zile.
mirelniță = miruitor, vas pentru mir.
Molitfelnic / Molitvelnic = carte de ritual în Biserica Ortodoxă, care conține rânduiala
celor „șapte taine” și molitve.
moré / moar = (< fr. moiré, moire), țesătură din mătase, în principal, dar și din bumbac sau
lână fină, cu reflexe lucioase, ondulate (sau udate).
naracliță = fiecare din cele două bucăți de stofă brodate cu fir, cu care se strâng mânecile
stiharului; mânecar, rucaviță.
nebederniță / nabederniță / bederniță = piesă din veșmintele arhiereului, în formă de
romb și având brodată pe ea scena Învierii sau o cruce, care se leagă cu un șnur după
gât și care atârnă la nivelul genunchiului drept, simbolizând sabia spirituală cu care
trebuie înarmat arhiereul.
nohotiu = năutiu, de culoarea semințelor de năut; gălbui; cafeniu foarte deschis; bej.
Octoih = carte bisericească în care se cuprind cântările de la strană din fiecare zi a săptămânii, aranjate pe opt glasuri.
orar = veșmânt bisericesc în formă de fâșie lungă, de lână, de mătase sau de bumbac,
purtată pe umăr de diacon în timpul slujbei religioase.
pembe = culoare roșu-deschis sau roz, trandafiriu.
pielea dracului = percalină.
plisă = țesătură de bumbac asemănătoare cu catifeaua, având părul mai lung pe față; mai
târziu a devenit pluș.
poală = ţesătură cu care se împodobeşte o icoană sau cu care se acoperă Sfânta Masă din
altar; dveră.
poias = brâu de încins peste stihar.
policandel / policandru = candelabru.
potnog (pl. potnoage) / podnojie = perniță sau preș de pus sub picioare pentru a le feri de
frig.
pristol = sfânta masă din mijlocul altarului; altar.
privaz / pervaz = aici cu sensul de ramă la oglindă sau la icoană, margine la țesături
(covoare).
proschinitar = piedestal cu patru picioare pe care este așezată icoana sfântului căruia îi
este închinată biserica, tetrapod.
proscomidie = masă sau firidă în peretele de nord al altarului, unde se săvârșește
proscomidia.
Psaltire = carte bisericească folosită în cultul divin public sau particular la evrei, la
ortodocși și la celelalte confesiuni creștine.
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regluit = cu referire la cristal: tăiat, fațetat și gravat cu linii (probabil din fr. régler = a linia,
réglure = liniatură) .
sade / sadea = curat, simplu, pur, uniform, autentic.
sageac / singeap / săgeac = canaf, ciucure, articol de ceaprăzărie.
sângeap = blană de jder (sângeapiu = cafeniu sau negricios).
schijă = fontă, tuci.
sep = un tip de pânză.
sevai = țesătură de mătase cu fire de aur sau de argint.
stihar = veșmânt liturgic lung și larg pe care îl poartă clerul în timpul slujbei religioase.
teplotă / tiplotă = vas mic pentru încălzirea apei, care, după ce e binecuvântată, se toarnă
în potir înainte de împărtășirea preotului.
tertil / tertél = șnur sau ciucure făcut dintr-o împletitură de fire de mătase sau de aur și
folosit la împodobirea marginilor unui veșmânt, ale unei perne, perdele etc.
tij = la fel, de asemenea.
Triod = carte rituală creștină ortodoxă, cuprinzând cântările și rugăciunile din cele zece
săptămâni dinainte de Paști.
ulama = canaf, ciucure, franjur – aici cu sensul de cordon, chenar, bandă ornamentală.
văzduh = acoperământ din stofă pentru sfintele vase.
zvejdă / zvezdă = obiect liturgic alcătuit din două fâșii metalice, care se așază pe Sfântul
Disc, steluță.
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Inventory of the “Holy Trinity” Chapel of the Roznovanu Palace in Iaşi
(Abstract)
Keywords: inventory, chapel, Roznovanu palace, Iaşi, priests, boyars.
The inventory of the “Holy Trinity” chapel of Roznovanu palace, from the middle of the
19 century, contains consistent and objective data about the movable patrimony of the chapel,
starting with the icons and ending with the silverware. At the same time, he gives us evidence,
landmarks and clues about the interior design of the chapel, the iconographic theme of the
iconostasis, the procurement and circulation of cult objects and books, the priests of the chapel and
how the religious ritual took place. It also contains information about the material, artistic and
symbolic value of the chapel’s patrimony. The inventory completes the known data about the
history of the Rosetti-Roznovanu family, being a concrete proof of the founders’ preoccupations
for endowing and maintaining the chapel.
The inventory published here represents concrete proof of the funders’ concerns to endow
and preserve the good state of the chapel, as well as of other places of worship administered by the
family. As shown by the contents of the document, the image of the chapel integrated in the
overall concept of the architecture and interior design characteristic to the Roznovanu palace in
Iaşi, representing at the same time the founders’ testimony as God-fearers and the expression of
power, wealth, and ambition of a family having climbed at the top of the social hierarchy on
19th century Moldavia.
th
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Colecția de documente a
Muzeului Municipal „Regina Maria” din Iași (I)
Petronel Zahariuc*

Prin strădania doamnei director Aurica Ichim, Muzeul Municipal „Regina Maria” din
Iași a strâns, până în prezent, o semnificativă colecție de documente, care cu siguranță se
va dezvolta în viitor. Documentele au fost achiziționate de la anticarul ieșean Dumitru
Grumăzescu. Doamna director a avut amabilitatea de a mi le încredința spre a le ordona și
publica în revista „Ioan Neculce”, periodic științific al Muzeului Municipal „Regina Maria”
din Iași, fapt pentru care îi mulțumesc și pe această cale. Colecția cuprinde câteva zeci de
documente, diverse ca tipologie, grafie și limbă, începând de la sfârșitul secolului al XVII-lea
până în perioada interbelică. Cea mai mare parte dintre ele datează din perioada de dinainte
de Unirea Principatelor, fiind scrise în limba română, cu grafie chirilică. Acum, am ales să
public integral documentele de dinainte de 1800, în număr de nouă, urmând ca anul viitor
să continui editarea lor, fie integral, cele mai valoroase, fie în rezumat, cele mai puțin
importante sau care sunt cunoscute. Pentru că documentele nu sunt încă inventariate,
neavând cotă, le voi ordona acum, cronologic, urmând ca, la inventariere, ele să primească
și numărul aferent. De asemenea, pentru niciuna dintre piesele din această colecție nu este
cunoscută „istoria” ei, adică proprietarii, înainte de achiziționare de către vestitul anticar
ieșean. Poate, cândva, dacă se va face cunoscut un registru al achizițiilor, atunci vom putea
ști de la ce persoane au fost cumpărate documentele, atât cele inedite, cât și cele edite. Pe
lângă documente propriu-zise, originale, copii, ciorne, transcrieri etc., în această colecție au
ajuns și câteva reproduceri de acte sau manuscrise, care au fost desprinse sau rupte din
volume de documente, românești sau străine, care însă nu le vom înregistra. Acestea,
probabil, vor fi înregistrate într-un grupaj separat. Cea mai veche piesă de acest gen este o
diplomă în limba latină, a lui Leopold I, acordată Ordinului iezuit și emisă la Viena, la
20 iulie 1691, ruptă dintr-un volum de documente maghiare, editat în doua jumătate a
secolului al XIX-lea în Imperiul austro-ungar.
Însă, cel mai vechi document din această colecție este din 20 noiembrie 1693, fiind
privitor la înstrăinarea unei case de pe Ulița lui Frecău, din Iași, care face pereche cu
următorul, din 25 iunie 1698, prin care aceiași casă a ajuns în stăpânirea unui important
negustor ieșean, Sandu Adam. Ambele documente au fost publicate în 1931 de Gheorghe
*

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, Filiala Iași.
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Ghibănescu, în prima serie a revistei „Ioan Neculce”, ca parte a unui grupaj privitor la
casele de pe actuala stradă Cuza Vodă, unde se află „Maternitatea”1, fără să fi fost însă pe
acest loc, cunoscând între timp și o nouă ediție, însă am hotărât să le republic aici, pentru
că o pot face după original, îndreptând câteva greșeli, nu mari, însă destul de importante,
și pentru că sunt cele mai vechi din această colecție.
Următorul document, numărul 3, din 15 decembrie 1733, împreună cu numărul 5, din
9 ianuarie 1741, cuprind o pricină de judecată dintre mănăstirea Berzunți, din județul
Bacău2, cu Ștefan Catargiu vornic de Vrancea, pentru stăpânirea unor robi țigani. Pe lângă
informațiile de istorie socială, încă insuficient explorate în istoriografia românească,
privitoare la istoria robilor țigani, documentele aduc știri despre unul dintre egumenii
mănăstirii Berzunți, ieromonahul Varlaam (cunoscut și din alte câteva documente), și, fapt
deosebit de important, despre noul ctitor al bisericii mănăstirii Berzunți, marele vornic
Iordache Cantacuzino. Despre contribuția acestuia la refacerea mănăstirii nu se știa până
acum, vorbindu-se doar de un alt rând de ctitori, de pe la mijlocul celei de-a doua jumătăți
a secolului al XVIII-lea, banul Constantin Vârnav și soția sa, Safta, potrivit unei informații
cuprinse în pomelnicul acestui așezământ3, care fie că s-a pierdut, fie că nu a fost publicat.
Probabil că Iordache Cantacuzino a zidit biserica la mijlocul secolului al XVIII-lea, și nu
familia botoșăneană Vârnav, o generație mai târziu4, care nici nu a avut puterea financiară
pentru a ridica o asemenea biserică de piatră. Biserica este asemănătoare cu cele zidite în
aceeași vreme, „Sfinții Teodori din Iași, Răducanu din Târgul Ocnei, Doljești din județul
Roman”, așa cum a demonstrat G. Balș; însă, marele istoric al arhitecturii moldovenești,
având doar informația din pomelnic, a scris:
Nici o inscripție nu ne lămurește asupra datei construcției acestei biserici, dar similitudinea
planului, a fațadei și a ornamentației cu celelalte biserici citate face ca, fără a putea greși,
putem admite că e zidită la 1774, data ce o arată pomelnicul și anuarul casei bisericii (din
1909) ca fiind data unei reparațiuni5.
Gh. Ghibănescu, Actele caselor Institutului Gregorian („Maternitatea”), str. Cuza Vodă, n… (fostă str. Golia), în
„Ioan Neculce”, 9/1, 1931, p. 129-139, nr. LXXVII-XCIX (22 de documente dintre 5 iulie 1667 și 28 iunie 1791).
Documentele privitoare la locul de pe Ulița Frecău se opresc la 1 decembrie 1744, când casele au ajuns în
stăpânirea lui Ion Nacu, slujbaș la Vistierie (p. 131-132, nr. LXXXII-LXXXIII), în continuare fiind publicate
documentele locului de pe Ulița Strâmbă, unde astăzi se află Maternitatea „Cuza Vodă”. Recent, istoria
acestui din urmă loc a fost reluată de Sorin Iftimi, Ansamblul clădirilor Maternității „Cuza Vodă” din Iași, în
„Monumentul”, XXI, Lucrările Simpozionului Internațional „Monumentul – Tradiție și viitor”, ediția a XXI-a, Iași,
2019, vol. coordonat de Lucian-Valeriu Lefter și Aurica Ichim, Iași, 2020, p. 237-272, care a observat că documentele mai vechi „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” (p. 238, nota 2).
2 Pentru mănăstirea Berzunți, vezi Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităților și monumentelor
medievale din Moldova, București, 1974, p. 70-71.
3 Th. Atanasiu, Memoriu despre starea bisericilor şi a parohiilor ortodoxe din judeţul Bacău, în „Biserica
Ortodoxă Română”, XIV, nr. 6, 1890-1891, p. 448-449.
4 Petronel Zahariuc, Contribuții la istoria familiei Vârnav de la sfârșitul secolului al XVI-lea până în domnia lui
Ioniță Sandu Sturza, în Local și național la 100 de ani de la Marea Unire. Reflecții botoșănene, coordonatori AdrianBogdan Ceobanu și Dănuț Huțu, Cluj-Napoca, 2019, p. 72. Având în vedere faptul că, din an în an, mănăstirea Berzunți apare printre cercetările mele, am în gând să mă ocup, nu peste multă vreme, de istoria ei, încă
insuficient cunoscută.
5 G. Balș, Bisericile moldovenești din veacurile al XVII-lea și al XVIII-lea, București, 1933, p. 267, 270.
1
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De la ctitor a rămas în biserică o stemă cantacuzină, un vultur bicefal, încoronat cu o
coroană deschisă, cioplit în piatră, reprodus de același G. Balș, fără intenție, atunci când a
inclus, printre ilustrațiile din volum, un foarte frumos tetrapod, sculptat în lemn6. Ca aspect
general, stema este lucrată foarte asemănător cu cea din biserica din Deleni7, însă îi lipsește:
coroana închisă și atributele puterii din ghearele acvilei, iar în locul ecusonului de pe piept,
cu inițialele lui Iordache Cantacuzino, a fost așezată o cruce cu capetele treflate.
„Ctitorul mănăstirii” Berzunți, marele vornic Iordache Cantacuzino, este pomenit și în
documentul numărul 4, din 1737-1738, atunci când îl autorizează pe egumenul Ghedeon
Michiul8, predecesorul în egumenie al ieromonahului Varlaam, să-i dăruiască lui Vasile
Buhăescu logofăt al doilea o roabă țigancă, pentru că a avut „svânta mănăstire multu
agiutor și folosânță de cătră logofătul Vasâlie, isprăvindu-le toate trebele mănăstirei fără
de nici o cheltuială”. Prezența și în acest act al mănăstirii Berzunți indică faptul că toate cele
trei acte au ajuns în colecție prin cumpărare de la același proprietar. Marele vornic Iordache
Cantacuzino (Deleanu) a fost căsătorit cu Ecaterina, fiica marelui vornic Ion Racoviță, și a fost
fiul lui Ioniță Cantacuzino, nepotul lui Toderașco Cantacuzino și strănepotul lui Iordache
Cantacuzino, mare vistiernic și cumnat al lui Vasile vodă Lupu. Familia sa a fost strâns legată
de zona Bacăului, unde au avut moșii și unde au fost înmormântați unii dintre membri: tatăl,
Ioniță Cantacuzino, la mănăstirea Bogdana, și soția, Ecaterina, la biserica din Hârja9.
Însă, pe lângă ctitorul bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului din mănăstirea
Berzunți, documentul scoate în evidență rolul important jucat de logofătul al doilea, Vasile
Buhăescu, în cancelaria domnească, scriind ispisoace pentru diferite pricini, și în judecățile
domnești, obținând câștig de cauză pentru diferiți stăpâni de moșii, fie mănăstiri, fie
boieri. Iar aceștia, drept recompensă pentru binele făcut, i-au dăruit „șefului cancelariei”
domnești, mai mulți șerbi țigani, pentru care Grigore al II-lea Ghica i-a făcut ispisoc
domnesc, scris cu negru și chinovar de Tănase Măcărescu logofăt de taină, recunoscând că
„boiariul nostru, dumnealui Vasâlie Buhăescul vtori logof(ă)t, a slujit domnii méle și țârăi
cu dreptate”. Binefăcătorii săi, mănăstiri, boieri și însuși domnul, arată și prin acest ispisoc
că logofătul Vasile Buhăescu a fost cu adevărat un personaj important al vremii sale. Astfel
că și acest document se adaugă acelora care au făcut posibilă așezarea lui Vasile Buhăescu
în poziția de autor al Istoriilor Țării Rumânești și Țării Moldovei10, chiar dacă ipostaza sa de
Ibidem, p. 532, fig. 913.
Tudor-Radu Tiron, O stemă cantacuzină la conacul de la Deleni (Iași), în Familiile boierești din Moldova și
Țara Românească. Enciclopedie istorică, genealogică și biografică, vol. III (Familia Cantacuzino), coordonator și
coautor Mihai Dim. Sturdza, București, 2014, p. 400-401.
8 Pentru familia Michiu, vezi Gh. Ghibănescu, Familia Michiu, în „Ioan Neculce”, 7, 1928, p. 175-186.
9 Cantacuzino. Începuturile în Țara Românească și Moldova și Cantacuzino-Deleanu și Șerbești, în Familiile boierești
din Moldova și Țara Românească. Enciclopedie istorică, genealogică și biografică, vol. III (Familia Cantacuzino), p. 24, 38.
Vezi și N. Iorga, Inscripții din bisericile României, II, București, 1908, p. 15 („biserica din Hârja <județul
Bacău>”). În documentul pe care îl publicăm acum mai este pomenit un alt Iordache Cantacuzino fost mare
spătar, fratele Catrinei, mama lui Velicico Panaitache. Acesta este Iordache Cantacuzino, fiul Iordache și
fratele lui Toderașco Cantacuzino, și fratele Ecaterinei, soția lui Panaiotachi Morona (ibidem, p. 25), mama lui
Velicico Panaiotachi-Morona.
10 Andrei Pippidi, În jurul cronicarului Vasile Buhăescul, în AIIAI, XXIII/2, 1986, p. 835-841. Pentru activitatea și moșiile lui Vasile Buhăescul, vezi și Mircea Ciubotaru, Buhăeștii, în vol. Comuna Vulturești, I, Studiu
de istorie socială. Onomastică, Iași, 2003, p. 62-68.
6
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cronicar i-a fost puternic zdruncinată de critica istoriografică, care l-a propus drept autor
al compilației de cronici pe logofătul Vasile Buzilă11. La redactarea actului din 1737-1738,
scris de logofătul de taină, a fost prezent și logofătul Buhăescu, care și-a adus și zapisele de
danie mai vechi, iar într-unul dintre ele găsim toponimul „Ț(a)ra Româniască”, nu tocmai
frecvent în această vreme.
Documentul numărul 6, din 17 septembrie 1762, păstrat într-o copie din primele decenii
ale secolului XX, ne readuce în Iași, în apropiere de Ulița lui Frecău, pe o uliță veche,
situată între Vama domnească și iazul domnesc de pe Bahlui. În această zi, Grigore Ioan
Callimachi îi dăruiește lui Vasile călăraș de Țarigrad (Istanbul) un loc domnesc, pe care
acesta își făcuse o casă, fără doar și poate, în urma unor importante servicii aduse
domnului, cu slujba sa de curier pe drumul dintre Iași și capitala Imperiului Otoman.
Documentul numărul 7, din 17 ianuarie 1765, ne poartă între Iași și Focșani, între Spitalul
mănăstirii Sfântul Spiridon și metocul lui, biserica Sfântul Samuil12, căruia Grigore al III-lea
Ghica îi hărăzește o seamă de scutiri de dări, pe seama celor doi preoți, urmând ca aceștia
„să poarte de grijă pentru paza sfintei și dumnezieștii bisérici, slujind necontenit sfintele și
dumnezăeștile liturghii și alte orânduite canoane biséricești, ca prin ruga lor să triimită
milostivul Dumnezău aceștii țări și domnilor tot darul desăvârșit”. La prima vedere,
scutirile par a fi fost multiplicate de o mână meșteră, însă ele sunt adevărate pentru că
această carte domnească arată încercarea lui Grigore vodă Ghica de a-i convinge pe preoții
bisericii Sfântul Samuil, ctitoria lui Constantin Cehan Racoviță, să accepte închinarea lăcașului lor către mănăstirea Precista din Roman, ctitoria episcopului de Roman, Ioanichie, și,
apoi, către Spitalul mănăstirii Sfântul Spiridon, întâmplată cu câțiva ani mai înainte, statut
cu care preoții nu prea voiau să se împace13.
Documentul numărul 8, din 18 aprilie 1779, este privitor la familia ctitorului mănăstirii
Precista din Roman, episcopul Ioanichie14, ai cărui nepoți au avut lungi judecăți cu alți
răzeși pentru stăpânirea unor „bătrâni” din moșia satului Țuțcani, din ținutul Roman
(astăzi sat în comuna Bahna, județul Neamț). Mărturia boierească, făcută de postelnicul
Isar Penișoară și de alt boier, al cărui nume nu-l mai putem ști, pentru că o parte din act s-a
pierdut, cuprinde și mențiuni ale unor acte vechi, începând din vremea lui Petru vodă Rareș
(15 martie 1528)15, precum și câteva știri despre întemeierea schitului Țuțcani. Interesantă
este concluzia la care au ajuns boierii judecători:
De iznoavă s-au mai întrebat pe răzeși, în câți bătrâni știu ei că au umblat moșiia aceasta? Au dat
samă toți bătrânii răzeși că să înparte în trei bătrâni: un bătrân Moga, și un bătrân Bulboacă și un
bătrân Tudura. Așa au apucat de la părinții lor de sumă de ani. Și să cunoaște pe scrisorile
Ștefan S. Gorovei, Între Vasile Buhăescul și Vasile Buzilă. O problemă de „paternitate” literară, în AIIAI,
XXV/1, 1988, p. 445-451 (reluat în idem, Între istoria reală și imaginar. Acțiuni politice și culturale în veacul XVIII,
Iași, 2003, p. 87-94).
12 Pentru această biserică, vezi Nicolae Stoicescu, Bibliografia localităților și monumentelor feudale din România,
I (Țara Românească), Craiova, 1970, p. 313.
13 Uricarul, XII, vol. întocmit de Theodor Codrescu, Iași, 1889, p. 347-358.
14 Pentru episcopul Ioanichie, vezi, mai nou, Mihai Mîrza, Din corespondența episcopului Ioanichie al
Romanului (1747-1769), în AȘUI, LX, 2014, p. 275-305.
15 DIR, A. Moldova, XVI/1, București, 1953, p. 264-265, nr. 233 (traducere românească după document
slav, făcută de Tănase Măcărescul logofăt de taină).
11
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răzeșilor, fiind mai noao, că s-au mutat numele lui Hasan pe numele lui Bulboacă, fiindcă de
când să pomenéște acel Hasan sânt 251 ani, lucru véchiu, și au dreptate răzeșii.

Cu alte cuvinte, boierii au considerat că ispisocul a fost „prelucrat” prin înlocuirea
numelui unui bătrân de moșie, „Bulboacă”, cu numele altuia, „Hasan”, ceea ce din textul
tradus al uricului lui Petru Rareș nu se poate susține; numele „Bulboacă” nu a existat în
text, fiind o confuzie cu „Broască”. De altminteri, numele „Hasan”, care i-a aparținut unui
vechi strămoș, i-a fost atribuit de unii istorici eclesiastici episcopului Ioanichie, numindu-l,
fără un temei solid: „Ioanichie Hasan”. Înainte de această mărturie boierească, la 13 iulie
1755, paharnicul Vasile Buhăescu a făcut o mărturie hotarnică a satului Țuțcani, amintită și la
18 aprilie 1779, în care nu s-a îndoit de faptul „partea bătrânului Hasan, din care s-au aflat
niamu părintele episcopul de Roman, sfinția sa, chir Ioanichie, cu alți frați și rude ale sale”16.
Iar ultimul act din acest grupaj, cel cu numărul 9, este o jalbă a unor răzeși din satul
Broșteni, din ținutul Neamț (astăzi face parte din aceeași comună Bahna) 17, preotul Vasile
și căpitanul Neculai Patole, rudă cu răzeșii din Țuțcani, care căutau dreptate domnească,
pentru a-și putea stăpâni în pace o jumătate din moșia acestui sat.

DOCUMENTE
1. 1693 (7202) noiembrie 20, Iași. Cărstina, fiica Stancăi și a lui Pavăl fost jitnicer, dă
Aniței, soția lui Aslan cămăraș, în contul unei datorii, casele din Iași.
† Adecă eu, Cărstina, fata Stancăi și a lui Pavăl ce-au fostu jicniciar, scriu și mărturisăscu cu acestu adevărat zapis al miu, precum am luat eu, pre chizășia mia, împreună cu
maicî-mia, cu Stanca, pe frate-miu, pe Andonie1, de la dumn(ea)lui răpoosatul Aslan cămărașul, pentru o mie și doaî sute de lei bătuț(i), care bani au fostu dator frate-miu, Andonie1,
dum(i)sali lui Aslan căm(ă)rașul. Și acești bani, fiind frate-miu, Andonie1, la dughiana
dumisali, lui Aslan, au luat acești bani toț(i) din dughian(ă) și i-au străcat. Apoi, dum(nea)lui
Aslan i-au luat sama, împreună cu neguțitori, și l-au aflatu dreptu dator ca aceastî2, 1.200 de
lei, l-au fostu pus la închisoare pe frate-miu pentru bani. Apoi, eu l-am luat pre chiz(ă)șiia
mia cu maică-mia, cu Stanca, și ni-am apucat, cu zapis ca, de nu-i va plăti frate-miu, Andonii1,
banii, să-i plătim noi, cu maică-mia, cu Stanca. Și frăține-miu i s-au prilejit moarte, și banii
nu i-au dat. Acmu, dumneaei <Anița>3, giupăniasa lui Aslan, au tras păr(ă) la măriia sa,
Costantin Duca vod(ă), și măriia sa, vod(ă), ni-au dat în sama dumisali logofătului celui
mari ca s(ă) ne i-a sama, și dumnealui ni-au luat sama și m-au dat platnicî, pre zapisul miu,
ca să-i plătescu banii. Deci eu, neavântu cu altî cu ce-i plăti, ce-am cădzut cu rugăminte la
dumneaei <Anița>3 cămărășoaia și m-am apucat ca să-i dau din moșii ce voi avia. Și i-am
Melchisedec, episcopul Dunării de Jos, Chronica Romanului și a Episcopiei de Roman, II, București, 1875,
p. 30-31.
17 Tezaurul toponimic al României. Moldova, vol. I, Repertoriul istoric al unităților administrativ-teritoriale
(1772-1988), vol. coordonat de Dragoș Moldovanu, București, 1991, p. 155. Ambele sate, Țuțcani, care s-a
chemat Muncel, și „Broșteni, unde a fost casa lui Giurgiu Broască”, sunt menționate în uricul lui Petru Rareș
din 15 martie 1528.
16
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dat eu cas(e)le miali, ce-am avut eu aicia în târgu în Iaș(i), cu loc cu tot, care cas(e) sintu
cumpărate de tată-miu, Pavăl jicniciariul; și li-au prețăluit starostia de neguțitori, împreun(ă)
cu alți neguțitori, direptu trii sute de lei, cu loc cu tot.
Deci, de acmu, ca să-i hi(e) driaptî ocină și moșie dum(i)sali cămărășoai, și cuconilor
dumisali și a tăatî sămințiia dumisali în viaci. Iar altu niime să n-aibă triabî, din ruda mia, a samesteca sau a străca acestu adevărat zapis al miu, ce s(ă) aibă toț(i) a-i da foarte bună paci.
Și acestu zapis l-am făcut denaintia a mulți boiari de Curte și denaintea dumisali, lui
Costanda starosteli de neguțitori, și denaintea altor neguțitori, carii mai gios toț(i) s-au
iscălit. Și de pre acestu zapis al miu ca s(ă) aibă dumneaei a-și faci și dres domnescu.
Și, pentru mai amre credința, mi-am pus și peciatia, în loc de iscălitur(ă), ca s(ă) să știe.
Ÿ @s, l<1>t<o> =zÌsv <7202/1693> noev<rye> c∂ <20>.
Cârstina4.
Az, Toder<a>[c<o>5 Cărăiman vătaf za6 stolnicei, am fost plinitor <m. p.>.
† Κοσταντας σταροστας, παρον; Γιοργιος, παρου; Θομας παρον; Προκα, παρου;
κυρ Γιανης, παρον 7.
<Pe f. 2 v., un rezumat contemporan>: Zapisul a locului casii din Eși a Cărstinii, <două
însemnări din prima jumătate a sec. XIX, care cuprind doar data, și o scurtă însemnare în
limba rusă privitoare la o persoană care a citit documentul>.
Nr. 1. Original, hârtie difolio, cerneală neagră, rupt puțin la îndoituri, cu urm de arsură, un
sigiliu inelar oval, al Cârstinei, aplicat în aceeași cerneală, având în câmp, probabil, un sfânt cu
aureolă, stilizat (Gh. Ghibănescu a propus: „o figură de femeie”).
EDIȚII: Gh. Ghibănescu, Actele caselor Institutului Gregorian („Maternitatea”), p. 130, nr. LXXX
(text după orig.); Documente privitoare la istoria orașului Iași, III, Iași, 2000, p. 56, nr. 68 (text după
Gh. Ghibănescu).
___________________
1 În ediția Gh. Ghibănescu, greșit: „Andronic”.
2 „ca aceastî”, așa în text.
3 Loc liber; completat de Gh. Ghibănescu, după documentul din 25 iunie 1698 (vezi documentul
următor din acest grupaj).
4 Sigiliu inelar.
5 În ediția G. Ghibănescu: „Tudor”.
6 „Eu, Toderașco Cărăiman vătaf de” stolnicei.
7 „† Costantas staroste, de față; Ghiorghios, de față; Thomas, de față; Proca, de față; chir Ianis, de față”.
La descifrarea semnăturilor grecești am folosit și ediția lui Gh. Ghibănescu.

2. 1698 (7206) iunie 25, Iași. Anița, soția lui Aslan cămăraș, vinde lui Sandu Adam
negustor o casă de pe Ulița lui Frecău, cu 120 de lei bătuți.
† Adecă eu, Anița, giupănias(a) a răpăusatului Aslan căm(ă)rașul, scriu și mărturisăscu cu cestu adevărat zapis al mieu, ca s(ă) fie de bun(ă) credință la mâna dumisali
Sandului Adam neguțitoriul, precum eu, de nime nevoit(ă), nici asuprit(ă), ce de a mia
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bun(ă) voe, i-am vândut a mea dir(ea)ptă moșie și cumpărăturî, o cas(ă) cu loc cu tot, aici,
în târgu în Iași, pre Ulița lui Frăcău, cari cas(ă) îm(i) este mie dir(ea)ptă cumpărătur(ă) de
la Cârstâna, fata Stancăi, iar Cârstânii i-au fostu diriaptă cumpărătur(ă) de tatî-său, Pavăl
ce-au fostu jitniciar. Deci aceste cas(e), ce scriu mai sus, cu tot locul, le-(a)m vândut dumisali
Sandului Adam neguțătoriul, d(i)r(e)ptu o sutî și doaîdzăci de lei bit(ih)1. Și mi-au făcut
dumnealui plat(a) deplin întru m(â)na noastră.
Deci pentru aceia, ca să-i fie dumisali dir(ea)ptă ocin(ă) și moșie și cumpărăturî, în
veci, neclătit, întrebat-am și pre toț(i) frați(i) miei și rude ca s(ă) cumpere, și nim(e) n-au
vrut, toț(i) au pozvolit2 să cumpere cini i-a hi voe.
Deci pentru aceia, ca să fie dumisali dir(ea)ptă moșie, dumisali și giupânes(ei) și
cuconilor dumisali, în veci, neclătit. Și s-au dat dumisali și zapisăl cel de cumpărăturî, cari
am cumpărat noi de la Cârstâna, fata Stancăi, și altu zapis ce-au fostu de cumpărăturî tot
pre ceastî cas(ă) mai denainte vrem(e). Deci ca s(ă) aibă dumnealui Sandul Adam neguțitoriul a-ș(i) face și dires domnescu pre aceste cas(e). Iar cini s-ar scula, den frați(i) miei
sau ficiori, să strâci această adevărat(ă) vândzari și tocmal(ă) de bună voe no(a)stră, la ce
giudeț ar merge să fii de rușine, pentru căci eu pe toți oameni(i) miei i-am întrebat și
nim(e) n-au vrut să cumpere.
Și această tocmal(ă) și vândzare a no(a)stră s-au făcut denainte dumisali starostii de
neguțitori și denainte altor neguț(i)tori, cari mai gios au iscălit.
Și, pentru mai mare credința, am pus și noi pecetea, ca s(ă) fie de mari credință.
Ÿ @s, l<1>t<o> =zÌsq <7206/1698> 6n<ye> c∂e <25>.
† Anița căm(ă)rășoae3.
† Σαββας σταροστας, παρον <m. p.>; † Γιοργιος … <m. p.>4; Sandul Crupenschi vel
jit(nicer) <m. p.>; † … <m. p.>5; …4 μαρτιρας <m. p.>; † Θομας μαρτιρας <m. p.>;
† Νικολας μαρτιρας <m. p.>; † Apostol mar(or) [mart(or)]; † Μοϊρζας μαρτιρας <m. p.>;
† Κυρηακος μαρτιρας <m. p.>; † Αθανασης μαρτιρας <m. p.>; † Νικολα μαρτιρας <m. p.>6.
Și eu, Sandul Dzali7 biv post(elnic), am scris zapisul <m. p.>.
Nr. 2. Original, hârtie, cerneală neagră, un sigiliu inelar, octogonal, aplicat în aceeași cerneală,
al Aniței cămărășoaia, având în câmp un buchet de trei flori.
EDIȚII: Gh. Ghibănescu, Actele caselor Institutului Gregorian („Maternitatea”), p. 130, nr. LXXXI
(text după orig.); Documente Iași, III, Iași, 2000, p. 120-121, nr. 140 (text după Gh. Ghibănescu).
___________________
1 „bătuți”.
2 „acceptat”.
3 Sigiliu inelar.
4 Neclar.
5 Semnătură neclară.
6 „Savas staroste, de față; Ghiorghios …; … martor; Thomas, martor; Nicolas martor; Moirzas martor;
Chiriacos martor; Athanasis martor; Nicola, martor”. La descifrarea semnăturilor grecești am folosit și ediția
lui Gh. Ghibănescu.
7 În ediția Gh. Ghibănescu: „Sali”.
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3. 1733 (7242) decembrie 15, Iași. Constantin Nicolae Mavrocordat voievod și domn al
Moldovei poruncește lui Radu Racoviță fost mare jitnicer să cerceteze o pricină pentru niște
țigani.
+ Yw Costandin Necÿlai voevoda, Boj<ie>6 m<i>l<o>st<i6>, g<os>p<o>dară Z<e>mli
Mwldavscoi. Scriem domniia mea la boiariul nostru Radul Racoviță biv vel jit(nicer).
Facem știre dumitale că domnii méle jălui boiariul nostru Ștefan Catargiul vornicul di
Vrance zicând precum are o țigancă după un țiganu a m(ă)n(ă)stirii Berzunțu, care este
acolo, la Bacău, și ace țigancă i-ar fi dată de Marie Ursăchioae stolniceasa, pintru o fată a ei,
ce-au scos-o de la robie tătarălor, și ari ave ace țigancă ficiori însurați și fete măritate, și
călugării să slujăscu cu dânșii. Și pe țigan îl cheamă Iftemie Paiul și pe țiganca Catargiului
o chiamă Mărie.
De care lucru, iată că-ți scriem dumitale să chemi pe călugări și pé țiganii cei bătrâni și
pe toți feciorii lor să-i aducă față și să le ei sama cu dreptate. Și de a fi a ști, fiind țiganca a
Catargiului, să-i înparți copiii toți cu călugării și s(ă) poroncești călugărilor să scoață toți
copiii față la înpărțală și cu bună dreptate să-i înparți. Iar pentru țiganca cea bătrână să-i
de călugării altă țigancă în locu. Și precum i-i înpărți să faci și mărturii încredințate pe
părțile lor, ca să li s(e) facă și dires domnescu și întăritură.
Aceasta i zdraviem1.
U @s, l<1>t<o> =zsÌmv <7242/1733> dec<e>m<v>r<ye> e∂y <15>.
Prokit vel vist<érnic>2.
Nr. 3. Original, hârtie, sigiliu domnesc octogonal, mic, aplicat în cerneală roșie, având în câmp
stema unită a Moldovei și a Țării Românești, foarte puțin clar.
___________________
1 „și sănătate”.
2 „Marele vistiernic a citit”.

4. 1737 <septembrie 1> – 1738 <august 31> (7246). Grigore Ghica voievod și domn al
Moldovei întărește lui Vasile Buhăescul logofăt al doilea stăpânirea peste mai mulți țigani.
+ Iw Grigorye Gica voevoda, Boj<ie>6 m<i>l<o>st<i>6, g<os>p<o>dar0 Z<e>mli Mwldavscoi.
Înștiințare facem tuturor cui să cade a ști că, iată, credincios boiariul nostru, dumnealui
Vasâlie Buhăescul vtori logof(ă)t, slujind domnii méle și țârăi cu dreptate, dreptu aceia, și
domniia mea m-am milostivit și i-am întărit lui pre ai săi drepți șărbi țâgani de
cumpărătură și de daniie ce-au avut, după zapisă ce-au arătat, anume pe: Nastasâe
țiganca, cu ficiorii ei, Ion și Iordache, care țigani îi sânt de cumpărătură de la nepotul său,
Neculai Pârvul, iar lui Neculai Pârvul i-au fostu iarăș(i) de cumpărătură de la Costantin
neguțitoriul, iar lui Costantin neguțitoriul i-au fostu dați acești țigani de la Ilie Catargiul
logofătul, pentru alți țigani ce-au avut a lua Costantin neguțitoriul de la Mihuleț, iară
logofătului Catargiului i-au fostu cumpărătură aciaști țâgani, cu giudețul domnii sale, lui
Mihai vodă, de la Lupul Gheuca stolnicul, fiind atunce logof(ă)t al treile, căce au fostu eșit
acei țâgani în vânzare de la niamul dumisale …1, precum am vădzut și ispisocul domnii sale,
lui Mihai vodă.
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Așijdere, ni-au mai arătat boiariul nostru, de mai sus numit, Vasâle vtori logof(ă)t, și
altu zapis, din velet 7237 <1728 septembrie 1 – 1729 august 31>, de la Ghedeoan Michiul
egumănul și cu tot săborul sv(i)ntii mănăstiri Berzunțului, făcut acel zapis denainte
dumisale lui Iordache Cantacuzino vel vor(nic), ctitoriul m(ă)n(ă)stirei, scriind și mărturisind cu zapisul lor că având sv(â)nta m(ă)n(ă)stire multu agiutor și folosânță de cătră
logofătul Vasâlie, isprăvindu-le toate trebele m(ă)n(ă)stirei fără de nici o cheltuială, au luat
voe și de la ctitoriul mănăstirii, de mai sus numit, și i-au dat dumisale o țigancă, fatî,
anume Ioana, fata lui Ion țâganul și a Saftei, care mumă-sa, Safta, este de niamul lui Mihai
țâganul, fiind și de pe tată și de pe mumă drepți țâgani a sv(i)ntii mănăstiri.
Așijdere, ni-au mai arătat boiariul nostru, de mai sus numit, ș-alt zapis de la Apostol
Mihuleț, ce-au fostu căpitan, făcut acel zapis denainte dumisale Sandului Sturdzea vel
logof(ă)t, scriind și mărturisind cum i-au vândut dumisale o țigancă, anume Ioana, cu
parte ei din copii, care țigancă s-au vinit lui Mihuleț de la înpărțala ce-au avut cu călugării
de Dobrovăț, precum am vădzut și înpărțala făcută denainte dumisale Sandului Sturdzea
hat(man); și pre aceasta, Ioana țiganca, țâind-o un țigan a lui Miron Hâncul căpit(an),
anume Ion Bunduche, și având înpreună 6 copii, au făcut boiariul nostru, Vasâlie vtori
logof(ă)t înpărțală și cu Miron Hâncul, și în parte dumisale boiariului nostru, Vasâlie
2 log(o)f(ă)t s-au vinit patru copile, féte, anume Marie, și Gafie, și Truhina și Tudora, căci
un copil mai multu s-au dat în parte dumisale Vasâlie vtori logof(ă)t, pentru Ioana țâganca
cea bătrână, ca să nu să despartă de bărbat, iar în parte lui Miron Hâncul au rămas 2 copii,
feți, anume Sandul și Sâmion, și țiganii cei bătrâni, amândoi, precum am vădzut și zapisul
cel de tocmală și de înpărțală, scriind într-acesta chip.
Și iarăși, alt zapis ni-au arătat boiariul nostru de mai sus numit, dumnalui Vasâlie
vtori logof(ă)t, de la Velicico Panaitache, ficiorul Catrinii, ce-au fostu sor(ă) cu dumn(ea)lui
Iordache Cantacuzino biv vel spatar, mărturisând într-acestu zapis, precum de bună voia
lui i-au dat o fată de țigan, anume Catrina, fata lui Dumitru țâganul, care acel țigan au
fostu dreptu al său di pe maică-sa, iară maică-sa i-au fostu cumpărătură de la Ursăchioae,
și acel țigan au țânut o țigancă a m(ă)n(ă)stirei Săcului, anume Tudora, fata Tomii. Și din
parte țâganului său, pre această țigancă Catrina, fată, i-au dat-o dumisale lui Vasâlie vtori
logof(ă)t, pentru niște dresă de moșii ce i-au isprăvit.
Așijdere, ni-au mai arătat boiariul nostru, de mai sus numit, Vasâle vtori logof(ă)t, și
altu zapis de la Ion Bujoranul, mărturisind într-acest zapis că având Bujoranul multă giudecată, făcându-i-să și ispisoc g(o)sp(od)u, l-au luat boiariul nostru, Vasâlie vtori logof(ă)t
asupra sa, și pentru cheltuiala ispisocului, deci pentru acea ostenială, ce-au făcut cu
dânsul, și pentru cheltuiala ispisocului i-au dat dumisale un copil de țigan, anume Toader,
ficiorul lui Stan, care acel Stan țiganul i-au fostu lui de cumpărătură de la Anghel
căp(i)t(an) din Ț(a)ra Româniască.
Așijdere, au vinit înainte domnii méle și deninate boiarilor noștri rugătoriul nostru,
Chiril egumănul, și cu tot săborul de la sv(â)nta m(ă)n(ă)stire Dobrovățul ș-au mărturisât,
precum având m(ă)n(ă)stire moșii și țâgani înpresurate și dând ei acea triabă în sama
boiariului nostru, de mai sus numit, Vasâlie tori logof(ă)t, de li-au îndreptat țâganii și
moșiile și li-au isprăvit drese, după giudecata și dreptate ce s-au cădzut, fără nici o
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cheltuială. Pentru aceia, și ei, din bună voe lor, au scos din țâganii m(ă)n(ă)st(i)rii pe o
țâgancă, fată mare, anume Nazarie, fata lui Macsân, nepoata lui Vasâlie, strănepoata lui
Dămiian, sân2 Babii, care țigani sânt buni în dresăli m(ă)n(ă)st(i)rii, ș-au dat-o dumisale, lui
Vasâlie vtori logof(ă)t, pentru binele și folosul ce-au făcut m(ă)n(ă)st(i)rii, pre care țigancă
și zapis de la mâna lor i-au dat, care l-am vădzut.
Dreptu aceia, pe toți acești țâgani, de mai sus numiț(i), dat-am și i-am întărit și de la
domniia mea credincios boiariului nostru, dumisale Buhăescul vtori logofet, ca să-i fie lui
drepți șărbi țâgani, cu tot rodul lor ce s-a trage dintru dânșii, și uric de întăritură stătătoriu
în véci.
Și altu nime să nu să amestece piste acestu adevărat hrisov al domnii méle.
Și s-au scris hrisovul acesta întru a doa domniie a domnii meli, întru al triile an, în
orașul domnii mele, în Iași, de Tănase Măcărescul logofătul de taină.
Velet 7246 <1737 septembrie 1 – 1738 august 31>, m1séţa3 …4.
Io Grigorie Ghica voevoda <m. p.>.
<Pe f. 2 v., o însemnare contemporană>: scrisoare Gâneoii5, <continuată mai târziu de
altă mână> de țiganii, <și o însemnare din a doua jumătate a sec. XIX>: De la măria sa,
Grigorie vod(ă), ispisocul țiganilor; pe o samă de țigani întăritură, <cu data adăugată mai
târziu>: 7246 <1737 septembrie 1 – 1738 august 31>, fără lună.
Nr. 4. Original, hârtie, cerneală neagră, invocația simbolică, intitulația, inițiale și flori în text
cu cerneală roșie, rupt la îndoituri, sigiliul domnesc mic, octogonal, aplicat în cerneală roșie, având
în câmp stema unită a Moldovei și a Țării Românești, puțin clar.
___________________
1 Loc liber.
2 „fiul”.
3 „luna”.
4 Fără dată de lună și zi.
5 Să fie vorba oare de: „Găneoaia”, adică „Găneasa”.

5. 1741 (7249) ianuarie 9. Varlaam egumenul mănăstirii Berzunț împarte niște țigani cu
Maria, soția răposatului Ștefan Catargiu.
† Adică eu, Varlaam egumenul de Berzunțu, înpreună cu tot soborul făcut-am această
scrisoare de mărturii la mâna dumisale giupânésii Marii, giupâneasa răpuosatului Ștefan
Catargiul, pentru o țigancă, anume Mariia, fata Varvarii, nepoată lui Costantin Țaparig(ă),
cari țigancă iste dumisal(e) danie de la Mariia Ursăchioae, și pe acea țigancă, țiindu-o un
țigan a mănăstirii Berzunțului, anumi Iftimii Paiul, și făcând înpreun(ă) cu acea țigancă
optu copii, ni-am învoit și i-am înpărțit Și s-au vinit dumisal(e) patru copii, anume: Costantin,
Gavril și Toader, și o fată, Mariia, și noaî ni-au rămas la mănăstir(e), iar patru, anum(e):
Pavăl …1 și doao féti …2. Iar pentru țiganca cea bătrână, iarăși mi-am învoit și i-am dat
dumisal(e) o fată de țigan, anume, anume pentru ca s(ă) nu să despartă țiganii cei bătrâni.
Și pi această scrisoar(e) să aibă a-și face dumneei și drésă g(o)s(po)d pi acești țigani.
Și această scrisoar(e) di aședzat s-au făcut dinainte boiarilor ce s-au și iscălit.
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Și, pentru credința, ni-am iscălit.
V<ă> l<1>t<o> =zsÌmø <7249/1741> gen<arye> ø∂ <9>.
Ermonah Varlaam …3 egumin ot Berzunț(i) <m. p.>.
Denainte noastră s-au făcut această așezari, fiind noi ctitor(i), Iordachi Cantacuzino
vornic <m. p.>.
<Pe verso, un rezumat contemporan>: Înpărțala țiganilor de Berzunțu, <și două
însemnări din prima jumătate a sec. XIX>: no. 38, 7249 <7141> ghena(rie) 9 și n.. 52, 7249
<1741> ghen(arie) 9.
Nr. 5. Original, hârtie, cerneală neagră, rupt puțin la îndoituri și lipit.
___________________
1 Loc liber.
2 Pe verso o însemnare contemporană cu numele fetelor: O fată o chima Măricuța și una Irina.
3 Urmează trei litere: „tli” și o altă literă suprascrisă, neclară.

6. 1762 (7271) septembrie 17, <Iași>. Grigore Ioan Callimachi voievod și domn al Moldovei
dăruiește lui Vasile vătaf de călărași de Țarigrad un loc domnesc din Iași.
Noi Grigorie Ioan voevod, Bojiu milostiu, gospodar Zemli Moldavscoi (cu mila lui
Dumnezeu, domn al Țării Moldovei). De vreme ce casa cu locul ei, câtu-i îngrădit a lui
Vasile vătav de călărași de Țarigrad, fiind pe locul gospod (domnesc) din vale de Vamă, pi
iaz, și cerând miluire de la domnie me, după porunca domniei mele a1 rânduit dumnealui
Manolachi Costache vel logofăt și pe doi2 vornici de poartă, pe Tănasi Meleghi și pe Lupul3
Hadânbul4, de au măsurat locul casăi, câtu-i îngrădit, și lungul locului s-au aflat
15 stânjăni până în ulița vechi, și 7 stânjăni margini alături cu ulița, și 15 stânjăni lungul pe
dispre apus, și 7 pol stânjăni curmezișul păr(ă) în iaz și 9 stânjăni spre frunte locului, pe
cari măsurătură l-au stâlpit și cu pietre hotară, locul în giur înpregiur, fiind locul drept
gospod, de cătră nime fără nici o pricină, făcând numiții vornici și mărturie hotarnică în
semne, cari s-au văzut și de dumnealui vel logofăt.
Ce dar, după cum s-a hotărât locul pi semnele hotarălor, l-am datu domnie me dania
și miluirea lui Vasile vătavului de călărași, ca să-i fié moșie stătătoare, nerășuită, nici
odinioară în veci. Și uric de întăritură.
Leat 72715 <1762> sept(embrie) 17.
Logofăt procit6.
Nr. 6. Copie din primele decenii ale secolului al XX-lea.
___________________
1 Modificat din „au” sau „am”.
2 Scris mai întâi: „dumneavoastră”.
3 Scris mai întâi: „Lungul”.
4 Corectat din: „Hadâmul”.
5 Cifrele zecilor și unităților au fost modificate din alte cifre, iar dedesubt a fost scris în creion, de altă
mână, anul de la Hristos, greșit: „1763”.
6 „a citit”.
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7. 1765 ianuarie 15. Grigore Alexandru Ghica voievod și domn al Moldovei scutește de dări
pe doi preoți de la biserica Sfântul Proroc Samuil din Focșani.
† Cu mila lui Dumnezâu, Io Grigorie Alexandru Ghica voevoda, domnul Țărâi
Moldovii. Facem știre cu acestu hrisov a domnii mel(e) pentru doi preoți ce sânt la sfânta
mănăstire din târgul Focșanii, unde să prăznuești Sfântul proroc Samuil, în … 1 zile a lui
avgust, care măn(ă)stire iaste metoh la Spitalul măn(ă)stirii Sfântului Spiridon. Și văzând
domniia me hrisovul domnii sale, răpăosatului Costandin vod(ă) Racoviță, de mila ce-au
avut acești doi preoți, iată dar că și domniia mea, asămine, le-am întărit și le-am înnoit
miluire ce-au avut, hotărând prin hrisovul acest(a) ca de-a p(u)r(u)rea, în toată vrémea
domnii méle, să fie preoții aceștia în pace și în scuteală de dajdea domnească, și de dajdea
vlădicească, și de galbănul școalelor și de alte angării, oricâte ar fi pre alți preoți, întru
nimic să nu să învăluiască, că s-au ertat de toate, lăsându-i domniia mea ca să poarte de
grij(ă) pentru paza sfintei și dumnezieștii bisérici, slujind necontenit sfintele și dumnezăeștile
liturghii și alte orânduite canoan(e) biséricești, ca prin ruga lor să triimită milostivul
Dumnezău aceștii țări și domnilor tot darul desăvârșit. Și iarăși, pentru chivernisala acestor
doi preoți, rânduim domniia mea, ca să scutească, de preot, câte o sută 2 stupi de desătină,
și câte o sută2 oi de goștină, și opt vite de coniță și, la vremea vădrăritului, să scutească trei
sute3 ved(re) vin piste tot4, pe aceste bucate nici un ban să nu dea.
Și poruncim domnea5 <mea>6 și boi(e)rilor domnii mel(e), ce viți fi rânduiți cu slujbile
dăjdilor, de sus scrisă, și voao slugi vlădicești și slujitorilor, văzind hrisovul domnii mel(e),
să lăsați în bună pace pre preoți și bucatele lor, întru nimic supărar(e) să nu le faceți.
Și poftim domniea me și pre alți lum(i)nați domni, carii vor fi în urma noastră cu
domniia țării aceștiia, ori din neamul nostru ori dintr-alții, ca să le întărească milile aceste
și domniile sale preoților, pentru a domnii sale cinste și vecinică pomenire.
Aceasta înștiițăm.
1765 ghenuari(e) 15 d(â)ni7.
Io Grigorie Ghica v(oe)v(o)d <m. p.>.
Iordache vt(ori) logof(ă)t procitoh8 <m. p.>.
Nr. 7. Orig., hârtie, cerneală neagră, invocația simbolică, intitulația, inițiale și puncte în text cu
cerneală roșie, sigiliul domnesc mic, octogonal, aplicat în cerneală roșie, având în câmp stema
Moldovei, dispusă într-un cartuș oval, decorat, timbrat de o coroană închisă și încadrat de
inițialele: I(o) G(rigorie) v(oie)v(od).
___________________
1 Loc liber.
2 „o sută”, scris de altă mână, cu altă cerneală.
3 „trei sute”, scris de altă mână, cu altă cerneală.
4 „piste tot”, scris de altă mână, cu altă cerneală.
5 Așa în text.
6 Omis.
7 „zile”.
8 „a citit”.
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8. 1779 aprilie 18. Mărturie boierească pentru cercetarea părților de moșie din satul Țuțcani,
ținutul Roman.
Facem știre cu această mărturie a noastră că din luminată porunca preaînălțatului
domnul nostru, măriia sa, Costantin Dimitrie Moruz voevod, rânduindu-ne dumnealui
Toderașco Balș biv vel spatar și dumnealui Petrache biv vel vornic, ispravnici de ținutul
Neamțului, ca să mérgem la satul Țuțcanii, ot ținutul Neamțului, să luâm sama între răzeșii
de acolo și între Ioniechie1 ieromonah, și preotul Vasilie și Toader Potolea, nepoți răposatului
Ionichie episcop de Roman.
Deci noi, dipe poruncă, am mers la numita moșie și am strâns pe toți răzeșii de acolo,
anume: Tofil nacealnicul schitului ce este la Țuțcani, și preotul I(o)an Ruptureanul, și
diaconul Vasile Broștean, cu frații lui și neamul lui, și cu alți răzeși, fiind față și Ionichie
ier(o)monah și fratele său, preotul Vasile, și Toader Potolea. Întrebându-i pe răzeși, ce au a
răspunde înpotriva nepoților episcopului și ce strâmbătate le-ar fi făcut episcopu, acestu
răspuns ne-au dat: că fiind eu vechi răzeși de Țuțcani și toți stăpânitori acole, părinții lor și
moșii lor și strămoșii lor, având casă și livezi de pomi, și au făcut și schitișor de călugări
acolé pe locul lor, la care schit a dat samă că au dat ajutor și dumnealui răposat Vasile
Ruset hatman, și nici de la părinții lor și nici ei n-au avut un féliu de înștiințare ca să fie
episcopul sau neam de-al său răzeș cu dânșii în Țuțcani. Și la această răspundere a lor,
ne-au arătat și scrisori și un uricu de la fericitul întru pomenire Ștefan vodă Tomșa, din
velet 7131 <1623> iulie 10, și o mărturie de la răposatul Savin Prăjescul vel vornic 2, din
velet 7145 <1636 septembrie 1 – 1637 august 31>, și un zapis de cumpărătură, care au
cumpărat Căzacul, strămoș acestor răzeși, din velet 7<1>43 3 <1634 septembrie 1 – 1635
august 31>, ce-au cumpărat-o de la Dochița, fata popii lui Ioan, nepoată Giurgii, și trei
zapis(e) de cumpărătură, fără baștină ce-or fi mai având, și doao mărturii hotărâre de la
dum(nea)lui răposatul Iordache Ruset vel vornic, din velet 7249 <1741> mai 14, în carele
arată pe aceste scrisori ce au să-și stăpânească moșiia. Și pe aceste părți de moșie a lor s-au
făcut și beserică, schit. Și așa au mărturisit toți răzeșii, adică popa Ioan Ruptureanul, cu
neamul lui, și Tofil nacelanic schitului, cu Broștenii și cu Popeștii, neamul lor, că ei nici
odinioară n-au lipsit cu stăpânirea din Țuțcani.
Pe scrisorile ce au de sat Țuțcani, mărturisind și aceasta că episcopul Ionichie cu acest
chip au întrat stăpânitoriu în Țuțcani de li s-au luat moșiia, arătând că unul din răzeșii lor,
anume Lazor, ș-au vândut toată partea lui de moșie din Țuțcani mănăstirii Runcului, și
ispisocul Țuțcanilor au fost la acel Lazor și nu l-ar fi dat la răzeși, ce le-au dat la episcopul,
dar nu știu răzeșii, bine l-au vândut au cu ce chip l-au dat, fiindcă acel Lazor avea și un
ginere slugă la episcopul. După ce au luat episcopul ispisocul, îndată s-au venit că are
moșie în Țuțcani, și luând hotarnic pe răposatul paharnic Vasile Buhăescul și hotărându-o
au dat-o <în>4 stăpânirea nepoților ce să arată mai sus și au rămas răzeșii fără moșie.
S-au întrebat pe nepoții episcopului, cu ce scrisori au întrat ei stăpânitori în Țuțcani? Neau arătat că scrisori ce-au avut, la întâmplarea ce-au prădat tâlharii pe preotul Vasile, nepotul
episcopului, s-ar fi prăpădit. Numai ce ne-au arătat un suret de pe un hrisov al răposatului
întru pomenire Petru vodă, din velet 7036 <1528> martie 15, tălmăcit de Tănasie Măcărescul
logofăt de taină, în care suret arată miluire Irimii și nepoților lui Giurgea și frații lui, Frija și
Sava, și surorii lor, Nasta și Frăsina, și sămințiia lor, Mihul, și fratele lor, Matei, și surorile lor,
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Obretina și Ana, feciorii Stanei, și iarăși semințiia <lor> Irimii Moga și nepoții săi de soră,
Tiura5 și Hasan, din carele trage episcopul și toți nepoții lui Giurgiu i6 Bro(a)scă7.
De iznoavă s-au mai întrebat pe răzeși, în câți bătrâni știu ei că au umblat moșiia aceasta?
Au dat samă toți bătrânii răzeși că să înparte în trei bătrâni: un bătrân Moga, și un bătrân
Bulboacă și un bătrân Tudura. Așa au apucat de la părinții lor de sumă de ani. Și să cunoaște
pe scrisorile răzeșilor, fiind mai noao, că s-au mutat numele lui Hasan pe numele lui Bulboacă,
fiindcă de când să pomenéște acel Hasan sânt 251 ani, lucru véchiu, și au dreptate răzeșii.
Iar la cea desăvârșită rămâne la înțăleapta cunoștinții luminatului Divan.
Și după cercetarea ce am făcut, li-am dat și noi această mărturie.
1779 aprilie 18.
…8 <m. p.>.
Isar Penișoară postelnic <m. p.>.
Nr. 8. Original, hârtie difolio, cerneală neagră, lipsă o parte din fila a doua, de după sfârșitul
textului.
___________________
1 Așa în orig.
2 Cuvânt scris deasupra rândului, de aceeași mână.
3 În text anul este greșit: „7035 <1527>”.
4 Omis.
5 Greșit, în loc de: „Tudora”.
6 Slavonism: „și”.
7 Numele citite astfel, „Giurgiu i Broască”, sunt greșite, fiind vorba de un singur nume: „Giurgiu Broască”.
8 O parte din semnătură este ruptă, astfel că nu se mai poate descifra.

9. <Înainte de 1794 iunie 7>. Preotul Vasile și căpitanul Neculai Patole se jeluiesc domnului
pentru încălcarea unei jumătăți din satul Broșteni, din ținutul Neamț.
Preînălțate doamne!
Jăluim înălțimii tale, că noi avem în moșiia Broșteni, din ținutul Niamțului, o jumătate
de sat a noastră, și fiindcă acum ni să înpresoară despre alți răzăși ce stăpânesc ceialantă
giumătate ne rugăm, milostivi doamni, să ni să scrie luminată carte înălțimii tale cătră
ispravnici, ca să rânduiască și mazilii ținutului sau pi cine vor socoti dumnealor, ca să ni
s(e) hotărască acea giumătate de sat despre alți răzăși, și scoțindu-ni-o de supt înpresurare
să o putem stăpâni făr de nici o supărare despre alți megiași.
Și precum a fi mila înălțimii tale.
Rugătoriul mării tale, preotul Vasile.
Căpitan Neculaiu Patole ot ținutul Niamțului.
<Pe verso>: Mergi la dumnealui vel logofăt.
A. Donici medelnicer <m. p.>.
1794 iunie 71.
Nr. 9. Orig., hârtie, cerneală cafenie.
___________________
1 Modificat din: „6”.
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The Collection of Documents of the Municipal Museum “Regina Maria” Iași (I)
(Abstract)
Keywords: Iași, Berzunți monastery, Iordache Cantacuzino (Deleanu), Vasile Buhăescu second
logofăt, Ioanichie bishop of Roman.
Due to the efforts made by its manager Aurica Ichim, the Municipal Museum “Regina Maria”
Iași has gathered thus far a significant collection of documents, to be expanded in the future, of
course. Documents were purchased from the Iași-based antiquarian Dumitru Grumăzescu. The
Collection comprises several dozens of documents of various typologies, characters, and language,
ranging from late 17th century to the interwar period. I have chosen at this point to publish
integrally the documents before 1800, all nine of them. From among them, three refer to houses in
Iași, while the others comprise new information on monasteries (Berzunți) and churches in
Moldavia (Saint Samuil of Focșani, the Țuțcani hermitage in the Neamț region), on localities, as
well as on boyars (Vasile Buhăescu second logofăt) and hierarchs of the Orthodox Church (Ioanichie
bishop of Roman). In terms of historical importance, the most valuable piece of information is the
discovery of the founder for the new church of the Berzunți Monastery, built in mid-18th century:
the grand vornic Iordache Cantacuzino (Deleanu).
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Preocupări pentru organizarea
cercetării genealogice și heraldice 1966-1993
(două comunicări din 1999 și 2000*)
Ștefan S. Gorovei**

I
Întâmplări recente – unele chiar foarte recente – m-au făcut să înțeleg cu limpezime că
a venit momentul să mă achit de o mai veche promisiune: acum cinci ani, într-un articol
publicat în „Cronica”1 și mai apoi în micul text închinat, în 1996, aniversării unui sfert de
veac de activitate a Comisiei de Heraldică, Genealogie și Sigilografie2, am făgăduit să
înfățișez, într-o reconstituire amănunțită și documentată, acea parte din „preistoria”
Comisiei în care am fost implicat și care constituie, integral, „preistoria” Filialei din Iași a
acestei Comisii academice. M-a îndemnat către această evocare și întâmplarea fericită de a
fi regăsit, în vara acestui an, o sumă de însemnări, notițe și scrisori – datate sau ușor
databile cu precizie – care îngăduie reconstituirea drumului și a etapelor sale. Orice ar
putea spune propovăduitorii falsei modestii, îndrăznesc să cred că e mai util ca aceste lucruri
să fie cunoscute acum și direct, decât altă dată, prin intermediul unor prezumptive memorii
postume… Înțeleg, astfel, să mă supun judecății contemporanilor mei în privința faptelor
mele pe acest tărâm, lăsând posterității doar aprecierea rolului și a importanței lor,
măsurabile atât prin raportarea la context, cât și prin comparația cu întreprinderi similare.
*
Drumul pe care vreau să-l reconstitui în fața Domniilor Voastre începe în vara anului
1966: ce a fost mai înainte, ține strict de biografia mea; va fi suficient să spun că în acel an
aveam deja în urmă vreo trei-patru ani de bună familiarizare cu genealogia și de modeste
inițieri în heraldică.
V. explicația de la sfârșitul articolului.
Centrul de Istorie și Civilizație Europeană al Academiei Române, Filiala Iași.
1 O instituție academică ieșeană: Comisia de Heraldică, Genealogie și Sigilografie – Filiala Iași, în „Cronica”,
an. XXIX, nr. 19 (1399), 1-15.X.1994, p. 7.
2 Comisia de Heraldică, Genealogie și Sigilografie. Filiala Iași, în ArhGen, IV (IX), 1997, 3-4, p. 309–312.
*

**
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La mijlocul lunii iulie 1966, am făcut o excursie la Tg. Neamț: voiam să văd ruinele
cetății. Între aceste ruine, am aflat – angajat ca (probabil) șef de echipă – pe un vechi
fălticenean, dintr-o familie damnată în 1949: în Gheorghe Giurăscu am găsit un bun ghid
pentru labirintul cetății, dar nu numai atât, căci el m-a îndemnat ca, la coborâre, să vizitez pe
gazda sa, chiar la poalele cetății. Așa l-am cunoscut pe profesorul Dimitrie Constantinescu.
O ploaie torențială m-a silit să rămân, oaspete neașteptat, peste noapte în casa lui; noaptea
a fost cam albă, întrucât profesorul mi-a vorbit despre toate ale lui, bucuros, pesemne, că
în sihăstria lui de acolo avea cui să povestească. La 15 iulie am cumpărat la Tg. Neamț
nr. 1/1966 al „Revistei Arhivelor” (pe atunci, se afla în vânzare și la chioșcuri). A doua zi,
entuziasmat, scriam de la Fălticeni bătrânului meu prieten I. C. Miclescu-Prăjescu:
După editorialul intitulat „Crearea Partidului Comunist Român – eveniment de importanță
istorică în mișcarea revoluționară din țara noastră”, urmează un studiu extrem de interesant,
semnat de A. Sacerdoțeanu: „Sarcinile științelor auxiliare ale istoriei”. E admirabil, repune în
drepturile lor genealogia, heraldica, sfragistica ș.a. Singura observație care s-ar putea face e
că genealogia, heraldica – și probabil și altele – nu sunt, după părerea mea, științe
auxiliare, ci de sine stătătoare, deși azi nu sunt socotite ca atare. De altfel, din însuși studiul
d-lui prof. Sacerdoțeanu reiese că genealogia e o știință aparte, fiind predată la o universitate,
ca orișicare altă disciplină, cu toate că și pe atunci trecea drept „auxiliară”.
Studiile genealogice, pe lângă faptul că duc uneori la concluzii cu totul neașteptate, dar sunt
[și] grozav de pasionante. Cred că metoda cea mai bună pentru monografiile genealogice e
cea întrebuințată de generalul Radu Rosetti la „Familia Rosetti”: expunere clară, cursivă,
precisă și mai ales documentată. Încerc s-o folosesc și eu […].
În Dicționarul limbii române moderne, la cuvântul genealogist e scris, în paranteză, „rar”.
Desigur, pentru că și înainte, dar mai ales azi, sunt rare persoanele care se ocupă cu studiile
genealogice. Genealogiștii noștri moldoveni îi putem număra pe degete. Să sperăm că în viitor
nu va mai fi așa.

Aveam 18 ani și mă pregăteam pentru concursul de admitere la Facultatea de Istorie
la vremea când vedeam lucrurile în chipul acesta și le exprimam în cuvinte pe care le pot
subscrie și azi. A trebuit să treacă un sfert de secol până când la o universitate românească
să se poată introduce un curs care să dea noțiunile fundamentale pentru genealogie și
heraldică.
Articolul despre care scrisesem așa celui ce avea să devină mentorul meu întru specialitate cuprindea, e drept, o abia voalată pledoarie pentru reluarea cercetărilor genealogice;
profesorul Sacerdoțeanu avea curajul nu numai să arate că ignoranța și falsul au adus
„neîncredere în genealogie”, dar și să afirme că „acest fapt nu poate impieta asupra științei
genealogice în sine”3 și, înfățișând starea jalnică a instrumentelor de lucru la noi, îndemna
la „alcătuirea de manuale generale și speciale pentru științele auxiliare ale istoriei”4.
O lună mai târziu, la mijlocul lui august 1966, am avut oaspete, în casa părinților mei
de la Fălticeni, pe I. C. Miclescu-Prăjescu, venit să mă cunoască și să mă „evalueze” mai
3
4

Aurelian Sacerdoțeanu, Sarcinile științelor auxiliare ale istoriei, în RA, IX, 1966, 1, p. 40.
Ibidem, p. 45.
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direct, mai concret decât o putea face prin corespondență. În cele câteva zile5 petrecute
împreună în nesfârșite discuții și controverse, cu documentele în față, nu numai că am
învățat, repede, o mulțime de lucruri, dar am și stabilit direcțiile și parametrii colaborării
noastre viitoare; unul din punctele centrale ale discuțiilor noastre a privit adunarea puținilor
iubitori ai studiilor genealogice într-o societate care să le poată asigura coordonarea activității și valorificarea rezultatelor muncii lor. În perspectiva plecării la Iași pentru studiile
universitare, I. C. Miclescu-Prăjescu m-a îndemnat să caut acolo (aici!) pe profesorul
Gheorghe Băileanu, cu care să discut această problemă în lumina necesarului pragmatism.
Au urmat, apoi, trei zile (24-26 august) petrecute în tovărășia lui Șerban Flondor, venit și
el la Fălticeni în același scop ca și prietenul său. În afară de confirmarea importanței
studiilor de heraldică românească – în care I. C. Miclescu-Prăjescu nu prea credea –, Șerban
Flondor mi-a adus un lucru de o neprețuită valoare simbolică: fiu al marelui bucovinean
Iancu Flondor, al cărui nume rămâne de-a pururea legat de unirea Bucovinei cu Vechiul
Regat, el era, în același timp, nepotul de soră și nemijlocitul succesor al lui Sever Zotta. A-l
auzi povestind despre Storojineț, despre unchiul său, „moșul Sever”, și despre drama lui
din 1940 și sfârșitul tragic din 1943, a însemnat, pentru mine, un îndemn la fapte – îndemn
care îmi părea că vine de la chiar acela pe care l-am socotit întotdeauna magistrul și
modelul meu d’outre tombe.
Acestea sunt originile unui program de lucru: vara anului 1966 a fost momentul
hotărâtor. Am înțeles, din articolul profesorului Sacerdoțeanu și din discuțiile cu cei doi
oaspeți – pentru prima și ultima oară veniți la Fălticeni în acea vară – că sunt două lucruri
de făcut pentru ca, de pildă, cuvântul „genealogist” să nu mai fie un termen „rar”. În
primul rând, o organizare temeinică, într-o societate care să-și asume editarea unei reviste
și publicarea unor lucrări de specialitate. În al doilea rând – fără să fie neapărat al doilea ca
importanță – alcătuirea unui manual pentru cercetările genealogice românești. În legătură
cu aceasta, și ca formulă premergătoare, mi s-a părut – dată fiind și etapa istorică în care
ne aflam, încă la începutul unui dezgheț dovedit repede iluzoriu – că era necesar să pun în
practică un vechi îndemn al lui Sever Zotta însuși6:
Pentru ca genealogia să poată […] evolua […] trebuie să o dezbrăcăm de prejudecățile și greșelile
trecutului, punând-o pe baze noi, reale și științifice. Trebuie, spre a o ridica – exprimându-ne
într-un mod paradoxal – să o coborâm […] în mijlocul masei mari a omenirii, iar pe aceasta
trebuie să o deprindem cu o concepție mai clară și dreaptă [în ceea] ce privește scopurile genealogiei.

Ca să poți forma, în sânul „masei mari” – sau măcar în mentalitatea intelectualilor și,
mai ales, a generațiilor tinere – „o concepție mai clară și dreaptă [în ceea] ce privește
scopurile genealogiei” sunt, însă, necesare alte mijloace și trebuie urmate și alte căi decât
cea a studiilor publicate în revistele istorice. Am început, deci, a lucra de îndată pentru un
articol de cea mai largă popularizare: mai multe note și însemnări sunt datate 3 septembrie
1966 și 11 octombrie 1966. Pot urmări evoluția acestor însemnări în vara lui 1967, până la o
Nu am data sosirii, dar dintr-o scrisoare a lui I. C. Miclescu-Prăjescu, datată 19 august 1966, constat că
a plecat din Fălticeni în ziua anterioară (18 august).
6 Sever Zotta, Cei 64 strămoși ai A. S. R. Principelui Carol. Introducere, în ArhGen, II, 1913, p. 2 (subl. mea).
5
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primă schiță în ianuarie 1968 și, apoi, la primul text închegat, intitulat O știință „nouă” și
misiunea ei actuală, datat 15 noiembrie 1968. E de prisos să spun că acest text nu a văzut
niciodată lumina tiparului; el a stat, însă, la baza altora.
Se întâmplaseră și altele, între timp. Vizita pe care mi-a făcut-o la Fălticeni, în mai
7
1967 , un urmaș al logofătului Tăutu (m. 1511) pornit în căutarea strămoșilor săi – nu e
vorba de altcineva decât de actualul președinte de onoare al Institutului „Sever Zotta” –
m-a întărit în credințele mele și în convingerea că mă aflu pe un drum bun. În vară și la
începutul toamnei, au început să se închege, în strânsă legătură, nu numai paginile
teoretice – sub titlul Principii de genealogie –, dar și ideea organizării unui Cerc de Studii
Genealogice. În aceasta din urmă, nu era nicio inovație: un sfert de secol mai înainte existase
Cercul Genealogiștilor Români – cunoscut și sub numele de Cercul Genealogic Român (1943-1945) –
iar imediat după război se înființase un Cerc de Studii Folclorice. Un chestionar a fost alcătuit
pentru a afla cât de numeroși ar fi cei care apreciază studiile genealogice și dacă înființarea
unui Cerc de Studii Genealogice ar fi socotită necesară și oportună. Cei avuți în vedere
pentru nucleul fondator au fost contactați verbal sau în scris. Însemnările pe care le
păstrez în legătură cu acest proiect arată că aveam în vedere și „editarea unui Anuar:
Anuarul Cercului de Studii Genealogice, sau o revistă, Arhiva Genealogică”.
Să-mi îngăduiți să reproduc, însă, și din documente – adică din corespondența mea cu
I. C. Miclescu-Prăjescu. La scrisorile prin care îi vestisem întâlnirea cu dr. Claudius von
Teutul și, mai apoi, existența proiectului privind Cercul de Studii Genealogice, bătrânul meu
prieten îmi răspundea8:
[…] mă bucur că dl dr. Claudius Teutul a nimerit la tine și nu la vreun genealogist de fantezie.
Am oroare de această specie, pe cât de răspândită, pe atât de dăunătoare, mai ales când apucă
să și scrie, căci scripta manent și încurcă apoi ițele deja așa destul de încâlcite ale trecutului
nostru […]. De aceea, cu toate că sunt în totul de acord cu înființarea unui cerc de studii
genealogice, cred că va trebui procedat cu multă circumspecție, ca să nu degenereze într-o
asociație de tămâiere mutuală, cum s-a întâmplat cu altele. Într-unul din studiile mele –
bineînțeles încă nepublicate9 – am căutat să definesc adevăratul rost al genealogiei. […] Ar
putea servi de preambul statutelor viitorului cerc, dacă vom reuși să-l înființăm, căci anticipez
oarecare dificultăți, inerente timpurilor actuale. Totuși, cred că încercarea trebuie făcută […].

La 11 decembrie 1967, de la Iași, mulțumind pentru „cuvintele încurajatoare”, am dat
prietenului meu toate lămuririle pe care le-am socotit necesare:
Cercul de Studii Genealogice, identic Cercului de Studii Folklorice și altor asemenea cercuri, ar
avea menirea de a coordona și unifica munca răzleață a cercetătorilor genealogiști. Organizat
în mod simplu, fără complicații inutile, el ar fi de cel mai mare folos istoriografiei de azi, căci,
dintre științele istorice, heraldica și genealogia au rămas cu totul și cu totul în urma Europei.
Pe de altă parte, inițiativa mea nu e fără precedent, căci, după cum bine știți, în 1912-1913 și
1943-1944 s-au făcut încercări de impulsionare a activității de cercetare genealogică, dar împrejurările potrivnice au zădărnicit planurile.
Sâmbătă, 13 mai.
Scrisoare din 19 noiembrie 1967.
9 S-a publicat abia acum, în ArhGen, II (VII), 1995, 1-2, p. 1–12.
7
8
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M-am gândit, mai întâi, la un grup de 10 persoane care să formeze nucleul acestui Cerc. Iată-le,
în ordine alfabetică:
George Băileanu
Eugen D. Neculau
D. Constantinescu
A. Sacerdoțeanu
Șerban Flondor
C. A. Stoide
Ștefan Gorovei
Marcel Sturdza
I. Miclescu-Prăjescu
Constantin Turcu
Evident, cu timpul, numărul persoanelor ar crește, căci sunt mulți care se ocupă cu asemenea
chestiuni. Din acești 10, am stat personal de vorbă cu:
1) dl prof. G. Băileanu, în care am găsit un așa de bun prieten și sfătuitor și care este întru totul
de acord cu mine;
2) dl prof. E. Neculau (Iași), care, datorită cercetărilor d-sale istorico-sociologice, are mare
tangență cu genealogiile moldovenești, este de acord cu înființarea Cercului, deși crede că ar
trebui să mai așteptăm (?!);
3) dl C. A. Stoide este și d-sa de părerea mea, și anume că un asemenea Cerc este necesar;
4) dl Constantin Turcu este cu totul defavorabil acestei inițiative, crezând că Cercul este
inoportun;
5) dl D. Constantinescu mi-a dat un îndemn10, deși e ferm convins că nu se poate realiza nimic;
6) dl I. Miclescu-Prăjescu este, după câte văd, bucuros de ideea aceasta și sper că o va susține
cu tărie;
7) Ștefan Gorovei este entuziasmat de ideea înființării unui Cerc de Studii Genealogice.
Mai rămân d-nii: Flondor (căruia-i voi scrie în curând), Sacerdoțeanu11 și Sturdza. Voi încerca
să iau legătura și cu aceștia din urmă. Știți, cumva, care e adresa d-lui Marcel Sturdza12?
Iată și cum văd eu realizarea acestui plan.
Odată constituit, Cercul s-ar putea afilia Societății de Științe Istorice și Filologice sau s-ar
putea pune sub auspiciile unei alte persoane (poate sub cele mai înalte auspicii), astfel încât să
poată fi ferit de orice bănuială urâtă13 și să poată lucra în liniște.
Tot ce se va scrie și se va prezenta sub formă de comunicări în ședințele Cercului s-ar putea
publica în „Anuarul Cercului de Studii Genealogice”, organul de publicitate.
În fine, planurile sunt mari și frumoase și realizabile. Deocamdată, caut să aflu părerea și a
altor specialiști, iar imediat cum vine primăvara, mă pun pe lucru serios. Chiar dacă nu voi
reuși, va fi o încercare. În tot cazul, o încercare merită.
Va trebui, însă, să ne gândim bine, iar propunerile pe care le voi face să fie avantajoase mai
ales din punct de vedere material (banii), adică pe Stat să nu-l coste nimic toată afacerea asta,
în afară de tipărirea Anuarului. Aceasta este o condiție principală14.
Scrisoare din 26 noiembrie 1967: Vă doresc succes desăvârșit în organizarea „Societății…” și în toată
străduința ce depuneți.
11 Profesorului Aurelian Sacerdoțeanu nu m-am adresat, totuși, decât abia la sfârșitul anului 1969, într-un
cu totul alt context (cf. Elena Istrățescu, Din corespondența profesorului Aurelian Sacerdoțeanu – director general al
Arhivelor Statului (1938-1953), în RA, 1-2/1998, p. 167–176).
12 Am avut, ulterior, adresa lui Marcel Sturdza datorită lui Șerban Flondor; micul nostru schimb de
scrisori abia dacă poate fi numit corespondență!
13 Premoniție (v. mai departe, II) sau acut sentiment al primejdiilor care înconjurau (înconjură încă)
preocupările de acest gen?!
14 Idee verificată chiar și un sfert de veac mai târziu, când, după constituirea filialei ieșene a Comisiei de
Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române, niciun fel de sprijin material nu ne-a putut
asigura Academia Română (direct sau prin Filiala de la Iași), ci numai tipărirea revistei. Dar întâmplările
acestea ies din marginile propuse prezentei evocări…
10
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E revelator răspunsul lui I. C. Miclescu-Prăjescu din 15 decembrie 1967:
În ce privește Cercul de Studii Genealogice, sunt, după cum ți-am mai scris, în principiu de
acord. Cred, însă, ca să-i putem păstra un caracter strict istoric și științific și să nu pățim ca
celelalte înjghebări anterioare, că trebuie mai ales evitat să devie un cenaclu de tămâiere
reciprocă, cum s-a întâmplat cu unele din acestea. Nu trebuie mai ales uitat nici o clipă că pe
meleagurile noastre nu a existat niciodată o nobilime în sensul acelei occidentale, adică de
titluri și creată prin concesiuni regale, expressis verbis, cu atribuire de blazoane distinctive, ci
doar una de pământ, prin dăruiri sau întăriri de moșii. De aceea […] evoluția proprietății
rurale ar putea constitui cheia cea mai sigură pentru orice studii genealogice. Așa că prima
treaptă în această direcție ar fi întocmirea unor monografii de ocine. Din ele s-ar detașa apoi
spițele diverselor neamuri de boieri. Iar deslușirea acestora, prin urmărirea lor de sus în jos –
și nu de jos în sus – ar constitui singurul aport serios pentru istoriografia noastră, prin stabilirea rudeniilor și răzășiilor15, care la un moment dat pot căpăta ponderea politică creatoare de
momente și evenimente istorice. Cam astfel aș concepe eu activitatea unui Cerc de Studii
Genealogice în țara noastră. De altfel, cred că numai în acest sens ar fi el imaginabil astăzi.
În ce privește componența […], cred că ar trebui avute în vedere aceleași criterii și recurs
numai la persoane ce au dat deja dovada – preferabil prin publicații proprii – de o serioasă
pregătire în acest domeniu. Astfel, aș recomanda pe A. Gonța, cercetător la Institutul de
Istorie din București, moldovean din Basarabia, acel ce a fost însărcinat cu întocmirea fișelor
pe localități și persoane astfel cum apar în toate documentele interne pentru Moldova.
Lucrarea lui, azi terminată, dar încă nepublicată16, este monumentală și cuprinde câteva zeci
de mii de fișe informative, clasate alfabetic, pe ocine și pe persoane. Ea ne-ar fi de mare folos.
Nu știu dacă ți-am spus vara trecută la Fălticeni că ea se datorează dispozițiunilor defunctului
Barbu Câmpina, care și-a însușit îndemnul și directivele date de subsemnatul într-un studiu
ce urma să fie publicat de Institut. Studiul nu a fost publicat, dar programul de lucru întocmit
de mine a fost executat întocmai – bineînțeles, fără mențiunea paternității – singura
compensație fiind că mi s-a oferit colecția tuturor fișelor de ocine, bătută la mașină și care îmi
este de un mare folos în cercetările mele.

Organizarea proiectată în 1967 a rămas în acest stadiu. În anul următor, însă, în martie
1968, am avut șansa de a cunoaște, la Institutul „A. D. Xenopol”, pe cercetătorul Ioan
Caproșu – mai tânăr, pe atunci, decât sunt eu astăzi… – și de la el am primit nu numai
îndemnul de a merge mai departe pe drumul pe care pornisem, continuând, astfel, direcția
inaugurată de Sever Zotta, dar și oferta de a publica în Anuarul Institutului studiile pe care
le-aș fi redactat. Îndrăzneață (și primejdioasă!) ofertă făcută unui student din anul al
doilea, care nici nu împlinise încă 20 de ani! Îndrăzneț a fost și răspunsul la această ofertă:
două mari studii s-au aflat în acel an pe șantier, cel despre familia Tomșa17 și cel despre
înrudirile lui Grigore Ureche18.
Adică a proprietăților copărtașe.
A văzut lumina tiparului abia după 1989 – la Editura Academiei Române, dar prin stăruința și cu
efortul financiar al soției autorului, d-na dr. Veronica Gonța – în două volume îngrijite de I. Caproșu: Indicele
numelor de locuri (București, 1990) și Indicele numelor de persoane (București, 1995).
17 Publicat, după mai multe refaceri, în RA, XLVIII, 1971, 3, p. 375-390.
18 Publicat, tot după refaceri repetate, în ALIL, XXIV, 1973, p. 109-126.
15
16
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Se pare că, în cursul acelui an 1968, proiectul Cercului de Studii Genealogice a
fost „transferat” pe terenul Muzeului de Istorie, la sfatul și cu sprijinul profesorului
Gh. Băileanu; nu am, despre acest episod, decât două mărturii indirecte: una se află în
scrisoarea pe care, la 26 iulie 1968, am adresat-o profesorului Băileanu – „Ce se mai aude
cu cercul Genealogic de la Muzeu?” – iar cealaltă în scrisoarea trimisă, în februarie 1969,
lui Em. R. Bogdan, la Paris: „De ce nu organizați Dvs., românii, un Cerc Genealogic? Eu
am încercat aici, anul trecut, dar […] am eșuat”19.
În 1969 se împlineau 95 de ani de la nașterea lui Sever Zotta. Am avut naivitatea să
cred că „Flacăra Iașului” ar putea publica o scurtă evocare a acestui cărturar ieșean.
Articolul mi-a fost returnat, în aprilie, fără nicio explicație. În vară, de la Fălticeni, am scris
d-lui Alexandru Zub – pe care tocmai îl cunoscusem prin intermediul profesorului
Băileanu și care pe vremea aceea era interesat de cercetările mele genealogice; neavând o
copie a acelei scrisori, nu știu ce va fi conținut ea, dar pot deduce din răspunsul20 datat
28 iunie 1969:
Am vorbit cu dl Caproșu, care acceptă bucuros propunerea de instituire a unei rubrici de
genealogie în cadrul publicației [= Anuarul Institutului]. Rămâne, firește, să susțină această
propunere în fața Colegiului de Redacție. Nu va fi tocmai ușor, dată fiind inerția ce s-a
înstăpânit de atâta vreme în blagoslovita noastră urbe, dar nici imposibil. E în interesul instituției să lărgească pe cât posibil preocupările revistei. În cazul în care nu se va putea crea o
rubrică anume, din motive pe care le cunoști prea bine, va trebui să te mulțumești cu publicarea contribuțiilor genealogice în rubricile obișnuite: studii, note și comunicări etc.

Proiectul acestei rubrici genealogice în Anuarul Institutului „A. D. Xenopol” a murit,
însă, a doua zi după ce s-a născut și a trebuit să mai treacă două decenii până când,
el însuși uitat fiind, să deschid, în paginile Anuarului, rubrica „Arhiva Genealogică”.
Și vă pot asigura că atunci, în vara lui 1989, discutând despre această rubrică nouă cu
d-l I. Caproșu, nici d-sa nu și-a mai amintit despre acest proiect. Urma lui am descoperit-o
abia în vara aceasta…
În aceeași vacanță mare a anului 1969, am transformat textul despre genealogie,
dându-i o formă mai științifică și descriind, pentru prima dată, ceea ce mi se părea a fi
principiile cercetării genealogice. Acest text, intitulat Genealogia – știință și metodă de cercetare, a
fost predat în octombrie 1969 revistei „Cronica”, unde eram colaborator de dată mai
veche; exemplarul dactilografiat, purtând semnele „prelucrării” redacționale a lui Aurel
Leon, avea să-mi fie returnat, tot fără nici o explicație, la 13 martie 1970.
Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea a lui N. Iorga, reeditată în 1969, mi-a
semnalat existența operei genealogice a lui Dimitrie Cantemir, o scriere azi pierdută sau
doar neidentificată încă în depozitele străine21; însemnări databile în lunile de vară ale
acelui an (iulie-august 1969) îmi arată că, entuziasmat de identificarea lui Cantemir drept
19

Scrisoarea către Gh. Băileanu se află în arhiva mea; pentru cea către Em. R. Bogdan posed doar

ciorna.
Scrisoarea în arhiva mea.
Cf. Ștefan S. Gorovei, Miscellanea genealogica, în AIIAI, XXI, 1984, p. 492–495 (Note cantemiriene,
2, O scriere pierdută).
20
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cel dintâi genealogist moldovean22, mi se părea firesc ca societatea a cărei organizare o plănuiam să-i poarte numele: Cercul de Studii Genealogice „Dimitrie Cantemir”.
La sfârșitul lui octombrie sau începutul lui noiembrie 1969, am fost la București, la o
sesiune studențească de comunicări științifice. Se vede că am avut o fructuoasă întâlnire cu
I. C. Miclescu-Prăjescu, întrucât, abia întors acasă, îi scriam (3 noiembrie):
Ideea Dvs. și a mea privind un Centru de Genealogie și Heraldică trebuie să prindă viață cât mai
neîntârziat. Zilele acestea voi sta de vorbă cu directorul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”,
dl prof. Mircea Petrescu-Dâmbovița, care e un savant cu vederi largi și e și președintele filialei
ieșene a Societății de Științe Istorice. Îi voi expune problema și-i voi propune tatonarea terenului în legătură cu înființarea acestui Centru pe lângă Societatea de Istorie. Îmi iau sarcina
organizării lui, după modelul Centrului genealogic de la Paris. Voi cere informații în Franța.
Dar, până atunci, aș vrea să am planurile Dvs., expuse parțial în scurta mea vizită. Vă rog să
faceți acest lucru: un scurt proiect, program sau memoriu – cum vreți să-i spuneți – privind
necesitatea unui asemenea centru de documentare genealogică și heraldică și cum îl vedeți
Dvs. funcționând. Vă rog foarte, foarte mult să faceți acest articolaș – câteva pagini, bătute la
mașină, în 2 exemplare și semnate de Dvs. Amintiți de inițiativa Dvs. privind indicele de
locuri și persoane, realizat de dl Gonța.

Mi-a răspuns la 17 noiembrie:
[...] m-am tot gândit la calea cea mai nimerită spre a reuși cu planurile noastre. După cum ți-am
spus și în ultima noastră conversație, sunt convins că înființarea unui centru de genealogie ar
putea să însemne un aport serios pentru istoriografia noastră. Dar s-ar putea ca momentul
pentru o asemenea propunere să nu fie prielnic. De aceea, trebuie bine cumpănit cum prezentăm
problema. Après mûres réflexions, am ajuns la concluzia că s-ar putea ca articolașul pe care ți-l
trimit alăturat să prezinte toată chestiunea sub lumina cea mai favorabilă: aceea a disciplinei
genealogice ca auxiliar indispensabil pentru interpretarea corectă a documentelor interne particulare.

Pentru el, baza de pornire în activitatea centrului urma să fie prelucrarea materialului
intern prin fișele Gonța.
Și cred că aci ar putea interveni utilitatea unui Centru de Genealogie. Privită prin această
prismă, înființarea unui asemenea centru capătă un interes de prim ordin, depășind simple
preocupări genealogice. Într-adevăr, prelucrarea unui material atât de vast, în termen util și în
mod eficace, depășește posibilitățile unor cercetători individuali. Ea s-ar putea face mult mai
bine în cadrul unui asemenea cerc, grație coordonării muncii și centralizării rezultatelor.
Nemaivorbind de faptul că un Centru de Genealogie înființat pe lângă un institut de istorie ar
putea cere, și probabil ar obține, să i se încredințeze întreaga colecție de fișe [Gonța] – în
așteptarea publicării ei (de altfel, puțin probabilă, având în vedere vastitatea materialului), în
așa fel încât să poată fi folosită încă de pe acum. […] Zic și eu ca tine: „Doamne-ajută!”

La vremea aceea, așteptam ca articolul meu Genealogia – știință și metodă de cercetare să
apară în „Cronica”, așa cum îmi promisese Aurel Leon. Eram mulțumit, chiar mândru, de
Titlul unui proiectat articol, destinat revistei „România Literară” (după vizita profesorului Eugen
Simion la Fălticeni, în vara acelui an 1969).
22
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acest text și acceptasem chiar și eventuala modificare a titlului, propusă de Aurel Leon
pentru a-i asigura o tentă mai… publicistică și a-i netezi, astfel, drumul spre tipar: Genealogia se modernizează.
La 4 decembrie 1969, scriam prietenului bucureștean cele ce urmează:
Am stat de vorbă cu câteva persoane și, de pe acum, am câștigat aderenți la ideea unui Cerc,
Centru sau Cabinet genealogic (după Cabinetul numismatic). Conu’ Georgel Băileanu e de
părere că un asemenea Centru este absolut necesar pentru progresul cercetărilor istorice de la
noi; dl Vasile Neamțu, lector universitar, cu care lucrez eu, e de aceeași părere. Dl Neamțu a
fost coleg cu dl Gonța și sunt prieteni buni; nu are preocupări genealogice, dar recunoaște
absoluta necesitate a cercetărilor de acest gen. M-a încurajat mult atunci când am fost atacat
pentru lucrările mele de genealogie. Mi-a dat și unele sugestii interesante, pentru alcătuirea
unui album de genealogii după modelul polon al prof. Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia,
apărut în 1959. Dl Neamțu e de părere că un asemenea Album ar fi de cea mai mare utilitate
pentru tot felul de studii istorice; el ar trebui alcătuit în câteva etape: într-o primă etapă ar
trebui alcătuite genealogiile familiilor domnitoare din Moldova și ale familiilor membrilor
sfatului domnesc; în a doua etapă – spițele altor boieri, din afara sfatului, iar în cele din urmă –
celelalte familii boierești, de dată mai recentă. Desigur, e un plan ideal, căci nu se poate urma
decât un singur drum, care e strâns legat de informațiile de care putem dispune. Un asemenea
Album necesită o muncă destul de îndelungată și nu poate fi decât rezultatul unei munci
colective. Dar un colectiv de genealogie nu poate lucra în cadrul Institutelor Academiei, căci
s-ar ridica obiecțiile cele mai strașnice! Poate că un asemenea Cabinet Genealogic s-ar putea
organiza pe lângă Arhivele Statului din Iași (pentru Moldova, bineînțeles); el ar putea cere
întreaga lucrare a dlui Gonța, dar și arhiva Sever de Zotta, care se află, după cum mi s-a spus,
la Arhivele din București, sub un fel de stare de sechestru! Cunosc pe directorul Arhivelor, dl
Pricop, cu care voi colabora la o comemorare a lui S. de Zotta, în noiembrie 197023, și-i voi
pune această chestiune.
Mai avem un aderent: dl C. A. Stoide, care acum lucrează la Iași, ca pensionar, la diverse studii
istorice. L-am consultat în privința unei organizații genealogice acum vreo doi ani, când am
avut această idee pentru prima oară.

Peste trei săptămâni, în chiar ajunul Crăciunului, îi scriam:
Revin acuma cu informații noi despre proiectatul Cabinet de Genealogie.
Articolul Dvs24 a fost citit de d-nii Băileanu, Stoide, Neamțu. Toți l-au găsit foarte interesant.
Răspunsul lui conu’ Georgel [Băileanu] a fost următorul: a propus înființarea, pe lângă Muzeul
de Istorie a Moldovei (acum în reorganizare), a unui Cabinet de Genealogie, Heraldică și
Sigilografie. „Planul de atac” e următorul:
– în ianuarie voi fi invitat să țin o comunicare, la Muzeu, despre genealogie – importanța și
necesitatea studiilor genealogice, sub formă de informații teoretice; a doua comunicare va
avea caracter aplicat – despre genealogia Mușatinilor sau a Urecheștilor. În urma acestor
comunicări, se va face un raport, privind necesitatea înființării unui Cabinet de Genealogie,
Heraldică și Sigilografie – și, eventual, a unui alt Cabinet, de Diplomatică, Paleografie și
23
24

Alt proiect care nu s-a mai realizat și în care fusesem prins la recomandarea lui Șerban Flondor.
I. C. Miclescu-Prăjescu, Genealogie și istoriografie – cf. supra, n. 9.
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Epigrafie (să zicem). Astfel, încadrată între celelalte discipline și științe auxiliare, genealogia
nu va supăra pe nimeni. Acesta este planul. Realizarea lui depinde de alți factori. Totuși, Si
Deus nobiscum, quis contra nos?!… Am să Vă țin la curent cu evoluția lucrurilor. Deocamdată,
mă documentez serios asupra părții teoretice a științei genealogice. Am găsit materiale foarte
noi, din 1968 și 1969, și altele mai vechi. Partea teoretică trebuie să fie bine fundamentată25.

Planul a fost urmat întocmai și la 2 ianuarie 1970 puteam scrie prietenului meu:
Planul pe care vi-l expuneam în scrisoarea precedentă a început a fi realizat. La 31 decembrie
am primit următoarea adresă din partea „Muzeului de Istorie a Moldovei” – Iași: nr. 921/
29.XII.1969:
„Vă rugăm a ne comunica data când ați fi dispus să dezvoltați, în cadrul Muzeului de Istorie
a Moldovei, o expunere de ansamblu asupra studiului genealogiei”. Semnează: Director,
Prof. C. Florea; Muzeograf principal, prof. Gh. Băileanu.
Expunerea va avea o introducere despre clasificarea genealogiei între științele auxiliare ale
istoriei, fixând locul și rolul ei. Urmează textul pe care vi l-am trimis dactilografiat, adică o
scurtă privire istorică, principii și metode, apoi, în încheiere, sarcinile care stau în fața științei
genealogice românești. Voi arăta necesitatea alcătuirii a trei mari lucrări, care vor fi înscrise și
în planul viitorului Centru:
1) Genealogia secolelor XIV-XX, în două etape: XIV-XVII și sec. XVII-XX;
2) Prosopografia secolelor XIV-XVIII; prosopografia e un termen foarte nou, nu e trecut în
dicționare și enciclopedii; s-ar traduce printr-o frescă a persoanelor (πρόσωπον) unei epoci
date. E de cea mai mare importanță pentru identificarea diverselor persoane.
3) Evoluția proprietății în secolele XIV-XIX – adică tabele de genul celor lucrate de Dvs.,
cuprinzând scurgerea proprietății în satele și moșiile din Moldova.
Prin aceste trei mari lucrări, se scoate din documente și ultimul strop de informație și, odată
alcătuite, studiul istoriei românești va fi extrem de mult ușurat, atât de mult, încât unele
capitole vor trebui rescrise!
Dacă se va înființa Centrul sau Cabinetul de Genealogie, Heraldică și Sigilografie […], atunci
se va putea propune și o „Culegere de peceți și steme”, cuprinzând peceți și steme voievodale,
sacerdotale, sătești, municipale și ținutale, precum și cele boierești. La noi, heraldica nu poate
fi despărțită de sigilografie.
S-ar mai putea propune editarea unor lucrări de tehnică a cercetării, în genealogie, în
heraldică și sigilografie, precum și colaborarea la un manual de științe auxiliare. Sunt foarte
multe de făcut.

Ședința a avut loc la Muzeul de Istorie a Moldovei, la 19 ianuarie 1970 și, în urma ei,
profesorul Băileanu a prezentat un raport – înregistrat sub nr. 55 din aceeași zi – cu privire
la înființarea unui Cabinet de Științe Auxiliare pe lângă acel muzeu. Directorul de atunci,
d-l C. Florea, a pus următoarea rezoluție: „Propunerea este binevenită, rog pe tov. prof. Gh.
Băileanu s-o pună în aplicare în cadrul Muzeului nostru”.
Vestea a adus bucurie bătrânului meu prieten, care, la 30 ianuarie, propunându-mi
din nou o colaborare pentru a duce la bun sfârșit o cercetare asupra căreia aveam amândoi
În acest răstimp m-am adresat, pentru prima oară, și profesorului Aurelian Sacerdoțeanu; toate preocupările și frământările evocate aici se oglindesc în scrisoarea din 31 decembrie 1969 (Elena Istrățescu, Din
corespondența profesorului Aurelian Sacerdoțeanu, p. 171-172).
25
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date și păreri, își exprima speranța că „lucrarea noastră, sau poate lucrările noastre, ar
putea să constituie un început fericit al activității cercului ce vrem a-l înființa și totodată o
pildă vie a felului cum va trebui lucrat pe viitor”.
A doua zi după ce toate păreau bune și frumoase, imaginea viitorului a început să se
schimbe:
[…] s-a înființat acum câteva zile26, pe lângă secția de istorie medie a Institutului de Istorie
„N. Iorga” din București, un colectiv pentru genealogie! Pentru moment compus din [Sașa]
Caracaș și [Matei] Cazacu. Am știrea de la amicul Gonța […]. Cu privire la articolul meu
despre folosirea documentelor interne […] ar fi util să fie publicat ca bază a cererii noastre
pentru înființarea secției de genealogie [la Iași]. […] Așa că dă-i drumul! Modifică-l cum
crezi de cuviință și, dacă vrei, putem să-l publicăm împreună. Dar, dacă e posibil,
menționează că a fost scris în 1954, când l-am și depus la Institut, ca să nu pierdem titlul de
inițiatori ai întregii mișcări.

La aproape 30 de ani de la scrierea acestei scrisori, nu cred că mai pot pricinui cuiva
vreun rău dezvăluindu-i conținutul și această dureroasă (dar premonitoare) observație.
Bineînțeles, știrea adusă de Al. Gonța era falsă, dar până să-i dovedesc netemeinicia –
și am scris, în acest sens, și profesorului Sacerdoțeanu, care s-a grăbit să mi-o infirme27 –
noi, ieșenii, ne-am demobilizat28, timpul a trecut, iar în toamnă, după Congresul de la
Viena29, a venit vestea despre organizarea (cu adevărat, de data aceasta), pe lângă Institutul de Istorie „N. Iorga”, a unei societăți de genealogie și heraldică – viitoarea Comisie,
inaugurată în primăvara lui 1971.
Întreaga etapă 1971-1993 o voi înfățișa într-o expunere viitoare30. Acum, țin doar să
mai precizez că textul lui I. C. Miclescu-Prăjescu, din 1953-1954, s-a publicat abia în 1995,
în „Arhiva Genealogică”. Articolul meu, despre principiile cercetării genealogice, a văzut
lumina tiparului în 197331, dar pentru cel despre știința genealogică și pentru evocarea lui
Sever Zotta am mai avut de așteptat cam două decenii. Tot două decenii am așteptat până
am putut deschide o rubrică de genealogie în paginile Anuarului Institutului de Istorie și
Arheologie „A. D. Xenopol”. Cât despre societatea de genealogie și heraldică plănuită în
1966-1967, a trebuit să treacă trei decenii până când Institutul Român de Genealogie și
Heraldică „Sever Zotta” a luat ființă la Iași.

Scrisoarea (carte poștală) are ștampila poștei București din 8 februarie 1970; emitentul a notat doar
ziua de săptămână, „sâmbătă”, care nu poate fi decât sâmbătă, 7 februarie 1970.
27 Elena Istrățescu, op. cit., p. 174-176 (scrisoarea din 4 martie 1970 și răspunsul din 11 martie 1970).
28 Între hârtiile mele, găsesc ciorna unei telegrame pe care am trimis-o atunci, în februarie 1970, lui
G. Băileanu: „La București s-a înființat un sector de genealogie. Urgentați demersurile”.
29 Al X-lea Congres Internațional de Genealogie și Heraldică, Viena (14-19 septembrie 1970), în urma
căruia s-a luat decizia constituirii unui organism românesc pentru „administrarea” acestor științe. Cf. Dan
Berindei, 25 de ani de existență a Comisiei de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române, în ArhGen,
IV (IX), 1997, 3-4, p. 303-304.
30 Urmează tot aici, sub II.
31 Cu privire la metodologia cercetărilor de genealogie medievală moldovenească, în RA, L, 1973, 2, p. 285-291.
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II
În ședința din decembrie 1999, am înfățișat întâmplările care, în anii 1966-1970, au
precedat la Iași constituirea Comisiei de Heraldică, Genealogie și Sigilografie [= CHGS] și
împrejurările care au determinat ca prima societate menită a se ocupa de aceste științe să
se organizeze la București, sub auspiciile Academiei de Științe Sociale și Politice a R.S.R., pe
lângă Institutul de Istorie „N. Iorga”.
Viețuind în București vreme de șase ani (mai 1971 – mai 1977), am luat parte, firește,
la aproape toate ședințele Comisiei, în cadrul cărora am prezentat eu însumi mai multe
comunicări32. Cu toate eforturile vicepreședintelui Comisiei, d-l Dan Berindei – care
conducea efectiv mica societate și-i prezida, amabil, răbdător și plin de tact, întrunirile
lunare ori bilunare – viața ei în acei ani n-a fost scutită de tensiuni și de conflicte, provocate de felurite orgolii, frustrări și ranchiune obscure. Unele veneau din interiorul
Comisiei, altele din afara ei, dar erau la fel de primejdioase prin urmările pe care le puteau
avea. Astăzi, după un sfert de secol și mai bine, îndrăznesc să spun că aceste tensiuni și
conflicte au fost, în ultimă instanță, expresia lipsei de solidaritate între persoanele cu
preocupări comune și, deci, cu țeluri (presupus) comune. Așa a fost neașteptatul atac pe
care unul dintre „seniorii” Comisiei (Ferdinand Bartsch) l-a formulat la adresa ediției din
1973 a Arhondologiei Moldovei, într-un amestec straniu de răutăți, inexactități și procese de
intenție. Întâmplarea era gata să ducă la demisia câtorva membri ai Comisiei.
Mult mai grave, din anume puncte de vedere, erau atacurile care veneau din partea
heraldistului Marcel Sturdza-Săucești de la Sibiu. Memoriile sale – trimise „sus” și adresate
„strict secret, strict confidențial, personal” – nu se mărgineau la o critică științifică (pentru
că, evident, așa ceva interesa prea puțin înaltele foruri de partid și de stat), ci atingeau
„paliere” mai înalte, precum dragostea de patrie, imaginea României în lume etc., grav
periclitate, după opinia sa, de membrii CHGS. Cum autorul acestor memorii avea „operă”
tipărită în străinătate – precedând „tratatul tehnic” de heraldică editat la București în 1974 –
aflată, deci, sub incidența acelorași principii apărate (?!) de el însuși, am socotit necesar să
arăt cine-și îngăduia să critice pe alții. Textul meu – intitulat „Istorie” românească în publicații străine, datat 28 iunie 1974 – a fost trimis d-lui I. Caproșu pentru tomul XI (1974) al
Anuarului Institutului „A. D. Xenopol” din Iași. Își poate oricine imagina stupoarea cu care
am aflat că articolul meu a fost interzis de cenzură – Direcția Presei de la Iași – sub
pretextul că, poate, autorul studiilor criticate face, totuși, anumite servicii României în
străinătate. A trebuit să se desființeze Direcția Presei, în 1977, pentru ca (înainte ca cenzura
să capete alte forme instituționale) textul să apară – îmbogățit ca fond și ameliorat ca
formă – în „Revista de Istorie” de la București33.
Nu insist mai mult asupra activității Comisiei de Heraldică, Genealogie și Sigilografie
de pe lângă Institutul de Istorie „N. Iorga”: ea nu face obiectul prezentei reconstituiri, al
Cf. Dan Berindei, Cinci ani de activitate a Comisiei de Heraldică, genealogie și Sigilografie de pe lângă
Institutul de Istorie „N. Iorga”, în RdI, 29, 1976, 5, p. 759-768 (pentru intervalul mai 1971 – decembrie 1975);
idem, Încă zece ani de activitate a Comisiei de Heraldică, Genealogie și Sigilografie, în RdI, 42, 1989, 12, p. 1263-1269
(pentru intervalul ianuarie 1979 – noiembrie 1988). Asemenea dări de seamă lipsesc atât pentru anii 1976-1978,
cât și pentru anii 1989-1999.
33 Pe marginea unor studii de genealogie și heraldică, în RdI, 30, 1977, 8, p. 1531-1538.
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cărei scop este de a schița „preistoria” filialei ieșene a acestei Comisii. Mă voi limita, mai
departe, doar la câteva detalii care pot fi văzute ca premergătoare nașterii acestei filiale.
O filială la Iași însemna, înainte de toate, un număr de membri ieșeni ai CHGS. Ca
urmare, la 21 iulie 1972 am propus alegerea profesorilor Eugen D. Neculau și Const. A.
Stoide; pe baza micului meu raport, cei doi respectați prieteni ieșeni au devenit membri ai
CHGS. Cu aceeași procedură au fost cooptați ulterior Constantin Turcu (28 noiembrie
1973) și Dimitrie Constantinescu (6 martie 1974). După primele două cooptări, credeam
(octombrie 1972) că aș putea propune „înființarea unei subsecții la sectorul medieval [al
Institutului „A. D. Xenopol”, firește!], cu profil genealogico-heraldic, ca filială a Comisiei
de la București”34. În toamna anului următor (1973), pe când duceam o adevărată muncă
de lămurire cu șovăitorul și reticentul Constantin Turcu ca să-l conving să nu-și retragă
adeziunea pe care abia o semnase pentru a-l propune ca membru al Comisiei, i-am
povestit – într-o lungă scrisoare din 15 noiembrie 1973 – despre încercarea mai veche, din
1970, de a organiza un centru sau cerc de științe auxiliare pe lângă Muzeul de Istorie.
Evocând această încercare sortită atunci eșecului, adăugam, însă, și acestea:
Sigur, timpul nu e pierdut și, în cazul revenirii mele la Iași, voi munci serios și voi depune
stăruitoare eforturi pentru ca secțiunea ieșeană a Comisiei de Genealogie și Heraldică să
treacă de la existența de drept la cea de fapt. Poate am putea scoate și o nouă Arhivă
Genealogică!35

Răspunsul lui Constantin Turcu (26 noiembrie 1973) îl caracterizează: „O secție
genealogică la Iași? Sunt sceptic. Doar de vii d-ta la Iași”36. Trei zile mai târziu, anunțându-i
alegerea, nu puteam să nu dau cuvenita replică acestui scepticism blocant:
Acum, având în Iași un nucleu solid, cred că, în cazul venirii mele acolo, secția ieșeană a
Comisiei va prinde viață; eu încă nu sunt sceptic! Din contra, sunt foarte convins că acolo s-ar
putea face lucruri mult mai mari și mai însemnate, lucruri cu adevărat folositoare, nu discuții
sterile și causerii salonarde ca aici37.

Aveam, evident, conștiința că, „în felul acesta, pregătesc încet viitoarea secțiune
ieșeană a Comisiei”38.
Când și cea de-a patra cooptare a fost împlinită, am vorbit deschis, la 27 martie 1974,
despre necesitatea de a se organiza „secții ale Comisiei noastre” și „pe lângă Institutele de
Istorie din […] Iași și Cluj”39.
Și din nou împrejurările și-au vădit potrivnicia. Abia se ajunsese în acest punct, când
au izbucnit cele două conflicte menționate mai înainte; umbra lor s-a extins și asupra
Amănuntul l-am regăsit într-o scrisoare trimisă, la 7 octombrie 1972, profesorului G. Băileanu.
Fondul C. Turcu, la Direcția Județeană Iași a Arhivelor Naționale.
36 Scrisoarea în arhiva mea.
37 Fondul C. Turcu, loc. cit.
38 Scrisoare către G. Băileanu, în arhiva mea.
39 Un plan de lucru: „Corpus Genealogiarum” (comunicare la CHGS, 27 martie 1974); publicată în
ArhGenAIIX, IV (AIIX, XXIX), 1992, p. 545-548; v. p. 546.
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succesului delegației românești la Congresul Internațional de Genealogie și Heraldică de
la München (septembrie 1974). În toamna aceluiași an, unul dintre membrii virtualînjghebatei secțiuni ieșene a trecut la cele veșnice: Eugen D. Neculau40. Câteva luni mai
târziu, în iulie 1975, l-a urmat și profesorul Gh. Băileanu.
Am redevenit ieșean la 15 mai 1977. În vara și în toamna acelui an, am avut câteva
discuții cu directorul Arhivelor Statului din Iași, d-l Adrian Pricop; aflând, prin profesorul
Iosif E. Naghiu (figură foarte pitorească a Iașilor acelor ani), despre dorința mea de a
alcătui o secție ieșeană a CHGS, d-sa mi-a sugerat să încercăm realizarea acestui proiect în
legătură cu reorganizarea arhivelor, plănuită tocmai atunci, și mi-a cerut să-i pun pe hârtie
o prezentare a lucrurilor așa cum le vedeam eu. Acest memoriu, alcătuit în noiembrie
1977, n-a mai ajuns la destinație. Dar el este, totuși, mărturia interesantă a unei etape
imediat premergătoare aceleia care a început în 1989. Să-mi dați voie să reproduc părțile
cele mai interesante.
A fost o veche dorință a mea, nutrită încă din anii studenției, de a întemeia aici, la Iași, un
asemenea organism științific, care să adune, la o activitate colegială, serioasă și de lungă
durată, persoane cu pregătiri diferite, dar care ar putea, într-un fel sau altul, să contribuie la
progresul acestor discipline științifice și la elaborarea unor lucrări fundamentale în domeniul
lor. Un Cabinet de Științe Auxiliare – așa cum Biblioteca Academiei Române are Cabinetul
Numismatic – mi se părea, în 1969, necesar a fi organizat în Iași, fie la Arhivele Statului, fie la
Muzeul de Istorie a Moldovei. […]
Acum, revenirea mea (sper, definitivă!) în Iași coincide cu reorganizarea Arhivelor Statului,
reorganizare în urma căreia Comisia de Heraldică, Genealogie și Sigilografie își va continua
activitatea sub patronajul Arhivelor Statului41 – lucru, de altminteri, firesc, dacă se ține seama
fie și numai de două amănunte: 1) existența „materiei prime” de studiu în depozitele
Arhivelor Statului și 2) posibilitățile mai largi ale acestei instituții de a valorifica, pe calea
tiparului, lucrările care ar rezulta din activitatea Comisiei.
Acestor fapte li se adaugă și dorința DVoastre de a vedea un asemenea organism (indiferent
de numele ce i se va atribui: comisie, cabinet, societate etc.) lucrând pe lângă Arhivele Statului
din Iași, ceea ce, iarăși, este cât se poate de firesc, avându-se în vedere că cei doi mari
genealogi ai Moldovei medievale, Ioan Tanoviceanu și Sever Zotta, au lucrat la Iași, ultimul
fiind, de altfel, și unul dintre predecesorii DVoastre la conducerea Arhivelor Statului din Iași.
Complexul acesta de împrejurări favorabile m-a îndemnat să Vă prezint, în cele ce urmează,
schema după care ar putea funcționa, la Arhivele Statului Iași, o secție a Comisiei de Genealogie, Heraldică și Sigilografie (aș dori să se revină, fie și acum, în ultimul moment, asupra
titulaturii și să se enumere aceste discipline științifice în ordinea însemnătății și ponderii lor).
Comisia de Genealogie, Heraldică și Sigilografie va reuni, în secția sa ieșeană, arhiviști de la
Arhivele Statului Iași, cercetători de la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, cadre ale Facultății de Istorie, precum și persoane din afara acestor instituții, dar care manifestă interes
pentru studiile pe care ni le propunem și care consideră că pot avea un aport la realizarea lor.
Comisia va ține, de două ori pe lună, în zile fixate dinainte, în localul Arhivelor Statului sau
Personalitatea lui Eugen D. Neculau a fost evocată de Marcel Lutic în ședința de deschidere a celui
de-al X-lea Congres de Genealogie și Heraldică (Iași, 13-16 mai 1999) [textul s-a publicat în ArhGen, VII (XII,
1-4, p. 51-63].
41 Proiect discutat la vremea aceea, dar abandonat ulterior.
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într-un amfiteatru al Universității, ședințe în cadrul cărora se vor prezenta comunicări
(izvoare sau studii) din domeniile strict delimitate ale acestor discipline științifice. La aceste
ședințe, se vor întocmi procese-verbale, ale căror rezumate se vor publica, anual, în „Revista
Arhivelor”. În măsura posibilităților, se vor îndruma spre tipărire, în aceeași revistă, sau în
altele, de specialitate, și comunicările cele mai valoroase, prezentate în cadrul Comisiei. Câte o
sesiune anuală de comunicări ar putea fi organizată la Iași, cu participarea și a acelora care,
desfășurându-și activitatea în alte centre, au preocupări în domeniul genealogiei, heraldicii și
sigilografiei moldovenești.
În fine, să adaug și ceea ce ar fi un pium desiderium: o publicație proprie, anuală sau semestrială,
menită nu să dubleze „Revista Arhivelor”, ci, din contra, să-i ușureze sarcinile, preluând tot
ceea ce ar rezulta din activitatea Comisiei de Genealogie, Heraldică și Sigilografie.
Misiunea principală a acestei Comisii nu poate fi alta decât aceea de a trece, în timpul cel mai
scurt cu putință, la elaborarea unor lucrări fundamentale în aceste științe auxiliare, adică un
corpus de genealogii, un album de însemne heraldice și unul de sigilii – toate trei, firește, cu
referire numai la Moldova, după cum unei secții care ar putea funcționa la Cluj i-ar reveni
sarcina acelorași lucrări, dar cu referire la Transilvania, în timp ce secției din București i-ar
rămâne misiunea să se ocupe de Țara Românească.
Care este stadiul în care ne aflăm, în momentul de față [NB: suntem în toamna anului 1977!], în
aceste trei domenii? În heraldică, avem cartea unuia dintre cei mai buni specialiști, Dan
Cernovodeanu, Știința și arta heraldică în România, cu o culegere de steme (domnești, boierești,
eclesiastice, municipale etc.); aceluiași autor îi datorăm și Bibliografia heraldicii românești, recent
apărută. În sigilografie, cartea realizată de Maria Dogaru, de la Arhivele Statului București,
constituie, de asemeni, un bun început pentru prezentarea acestor „mărturii ale trecutului” care
sunt sigiliile. Ambele cărți s-au limitat, însă, la folosirea exclusivă a materialului documentar
aflat în depozitele bucureștene, cel de la Iași și cel din alte depozite din Moldova (sau referitoare
la Moldova, cum sunt cele de la Cluj și Turnu Severin) rămânându-le necunoscut.
Dar, dacă în aceste două domenii există aceste două lucrări, grație cărora se va putea porni
mai ușor la lucru, în genealogie trebuie să ne raportăm tocmai anului 1911 pentru a găsi
albumul genealogic în care O. G. Lecca a dat și un număr de spițe moldovenești. Mai ales în
acest punct, așadar, e de lucrat mai serios și mai adânc.
Dintotdeauna, marele impediment în realizarea unor asemenea lucrări a fost dispersarea
materialului documentar. Or, acum, tocmai acest impediment este pe cale de dispariție, prin
faptul că elaborarea colecției Documenta Romaniae Historica va aduce în curând, la Iași, în
transcrieri și copii, foto sau xerox, întregul tezaur de documente ale Moldovei medievale. Deja
editarea documentelor până la 1527 și pregătirea repertoriilor până la 1653 a adus la Institutul
de Istorie o mare cantitate de documente, alături de care cercetătorii angrenați în realizarea
repertoriilor scot la iveală încă un mare număr de documente, neluate în seamă atunci când s-a
adunat primul lot de materiale. Aceste mii de documente formează cea mai solidă bază pentru
alcătuirea studiilor de genealogie medievală moldovenească și pentru elaborarea unui Corpus
de genealogii moldovenești, după planul pe care l-am înfățișat Comisiei de Heraldică, Genealogie și Sigilografie de la București, în martie 197442. În același timp, cercetarea, document cu
document, pentru editarea colecției Documenta Romaniae Historica, va îngădui adunarea
unui material mult mai bogat de sigilii, astfel încât albumele de sigilii și steme (dintre care,
cea mai mare parte se află pe sigilii) se vor alcătui aproape de la sine. Munca mai dificilă – și
care, tocmai de aceea, trebuie să fie și cea mai sistematic organizată și desfășurată – ne așteaptă
în domeniul genealogiei.
42
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O mare înlesnire ar fi dacă Arhivele Statului Iași ar putea dobândi xerocopii după celebrele
fișe ale lui I. Tanoviceanu, aflate la Arhivele Statului București, fișe care se referă numai
la Moldova medievală, precum și copii dactilo ale indicilor (de locuri și persoane) pe care
Al. I. Gonța i-a alcătuit pentru colecția DIR. Existența acestor instrumente de lucru la Iași ar
ușura prelucrarea materialului din DIR și ar constitui (mai ales fișele Tanoviceanu) și o bună
bază de plecare pentru studiile viitoare.
Există, în munca de alcătuire a spițelor de neam, o parte foarte ingrată, aceea de coroborare a
diverselor știri, de unificare a unor frânturi de spițe, referitoare la proprietăți diferite – căci
genealogia se face, la noi, pentru partea veche, după actele de proprietate, nu după cele de
stare civilă! – și această muncă e cea mai migăloasă, dar și cea care aduce luminile cele mai vii.
Dar aceasta nu e decât o parte. În arhive se găsesc, începând mai cu seamă cu secolul XVIII,
nenumărate spițe, de proprietate sau de neam; sunt celebrele catagrafii și foi de calități, liste
de boieri cu amănunte biografice și genealogice […], listele morților pentru anumiți ani43 (ca
acelea publicate cândva de Traian Ichim în Buletinul „Ioan Neculce”) etc. Toate acestea sunt
izvoare fundamentale, uneori unice, pe care arhiviștii le întâlnesc, în cercetările lor, la tot
pasul44. De aceea, nu se va considera, sper, că se cere o muncă în plus, dacă misiunea lor va fi
de a nota aceste documente și de a le prezenta în ședințele de comunicări ale Comisiei. Un șir
întreg de volume de izvoare genealogice se va putea realiza, astfel, din aceste documente, a
căror căutare va trebui, apoi, extinsă și în celelalte depozite arhivistice din țară (în primul
rând la Arhivele Statului București!). Adaug aici și sugestia de a se aduce, în microfilm sau
xerocopii, și alte izvoare genealogice fundamentale, păstrate la Academia Română, precum
celebra Vidomostie a boierilor moldoveni din 1829 (aflată și în copie dactilo la Institutul de
Istorie „N. Iorga” din București) și manuscrisul Arhondologiei Moldovei; ambele pot alcătui, și
ele, câte un volum (sau, împreună, unul singur) în acea colecție de izvoare genealogice pe care
am propus-o în rândurile anterioare.
O altă sarcină va fi aceea a fișării mitricilor și registrelor de stare civilă, pentru completarea
unor spițe de neam până în pragul veacului nostru.
Nu trebuie să pierdem din vedere nici stabilirea de legături cu urmașii familiilor care ne vor
preocupa, întrucât mulți dintre unii ca aceștia au adunat, uneori, un material bogat, care nu ar
trebui lăsat în voia soartei.

Nu mai știu din ce motive proiectul a rămas nerealizat; oricum, memoriul meu nu a
fost niciodată terminat și a rămas între hârtiile „netrebnice”, păstrate în virtutea unui spirit
de arhivar care mă împiedică să distrug orice hârtie scrisă. Observ, totuși, că din momentul
în care (1993) am putut da o formă coerentă acestor preocupări organizatorice și de îndată
ce ele au condus la o activitate ritmică și cu posibilitatea unor proiecte pe termen mediu și
lung, problemele urmărite au fost aceleași: ședințe lunare de comunicări, sesiune anuală,
revistă proprie, editarea izvoarelor ș.a.m.d.
Avea să le cerceteze și să le editeze, după ce vor fi trecut 17 ani, d-l Mihai-Răzvan Ungureanu, Izvoare
genealogice inedite: vidomostiile deceselor boierești (1834-1859), în ArhGen, I (VI), 1994, 1-2, p. 297-316; I (VI), 1994,
3-4, p. 309-320; II (VII), 1995, 1-2, p. 185-197.
44 O asemenea listă, deosebit de prețioasă, a găsit d-l Costică-Ioan Gârneață și a publicat-o în „Arhivele
Moldovei”, Iași, III-IV (1996-1997), 1999: Izvodul despăgubirii scutelnicilor pe sfertul I – ianuarie-martie 1837
(p. 88-122). Mai sunt, fără nicio îndoială, și alte asemenea documente cumulative, prin fondurile mai puțin
cercetate.
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Eșuarea acestui proiect, despre care nu mai am alte detalii, a arătat încă o dată că
timpul era mai potrivit pentru alte căi, dar care să conducă la aceeași țintă. Primind, în
scurtă vreme după acest episod, secretariatul revistei Institutului „A. D. Xenopol”, am
încercat să stimulez valorificarea studiilor de genealogie, heraldică și sigilografie, precum
și editarea izvoarelor de interes genealogic. Așa s-au publicat valoroasele studii de genealogie ale d-lor Paul Cernovodeanu45 și Paul Păltănea46, așa s-a născut grupajul Heraldică și
Istorie47, cu studii semnate de soții Bătrîna și de d-nii Nicolae-Șerban Tanașoca și Constantin
Rezachevici48, așa am adus la Iași (preluat de la Alexandru V. Perietzianu-Buzău) un
exemplar al transcrierii Vidomostiei din 1829 (care, însă, după repetate programări, nu și-a
mai găsit niciodată locul în Anuar, trebuind să aștepte primul număr al „Arhivei Genealogice”, din 199449).
Chiar și nerealizat, proiectul din 1977 a permis să se vorbească despre „filiala de la
Iași” ca despre o necesitate a cărei dorită împlinire era doar o chestiune de timp 50. Ceea ce
era adevărat.
Ultima etapă e aceea a anilor 1989-1993. Din 1985, Institutul de Istorie și Arheologie
„A. D. Xenopol” organiza, în fiecare an, o mare sesiune științifică, având oaspeți mulți, din
toată țara. În 1989, am avut ideea de a înscrie în programul acelei sesiuni – altminteri
dedicată celei de a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă din august 1944 și celui de al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român
(cum se menționează pe coperta programului dactilografiat) – un Simpozion „Genealogie
și Istorie”. Apelul la câțiva prieteni s-a dovedit rodnic și cele opt comunicări înscrise în
program au constituit o subdiviziune aparte a secției de istorie medievală, menită a
omagia pe Sever Zotta la împlinirea a 115 ani de la nașterea sa. Participanții clujeni (trei) și
cei bucureșteni (tot trei) au fost de acord ca în anii următori să repetăm acest simpozion,
dar la Cluj și apoi la București, urmând a reveni la Iași în al patrulea an succesiv.
Întâmplarea a făcut ca unul dintre participanți (d-l Paul Păltănea) să fi propus un
subiect asupra căruia realizase deja un studiu foarte întins, despre familia lui Antioh vodă
Știri privitoare la Gheorghe Ghica vodă al Moldovei (1658–1659) și la familia sa, în AIIAI, XIX, 1982, p. 333-352;
XX, 1983, p. 121-133; XXI, 1984, p. 169-178.
46 O spiță genealogică necunoscută a familiei lui Costache Negri, în AIIAI, XX, 1983, p. 291-300; Note la o
genealogie a familiei Conachi, în AIIAI, XXII, 1985, 2, p. 639-652.
47 În AIIAI, XXIV, 1987, 1, p. 59-114: Nicolae-Șerban Tanașoca, Semnificația istorică a unui însemn heraldic:
stema „regelui Vlahiei” din armorialul Wijnbergen (p. 59-70); Constantin Rezachevici, Stema cu „capete de negri”:
înlăturarea unei legende din heraldica românească nord-dunăreană (p. 71-98); Lia Bătrîna și Adrian Bătrîna, Unele
considerații cu privire la stema dinastică a Moldovei în vremea lui Ștefan cel Mare (p. 99-114).
48 Studiul celui din urmă a avut și o variantă (prescurtată) în limba franceză: L’écu à trois têtes de maures.
Déchiffrement d’une légende de l’héraldique roumaine, în Recueil d'études généalogiques et héraldiques roumaines (pe
coperta interioară: „Nouveau recueil d’études généalogiques et héraldiques roumaines, volume paru par les
soins de DAN BERINDEI”), Bucarest, 1988, p. 3-21.
49 Alexandru V. Perietzianu-Buzău, Vidomostie de boierii Moldovei aflați în țară la 1829, în ArhGen, I (VI),
1994, 1-2, p. 269-295; I (VI), 1994, 3-4, p. 287-307; II (VII), 1995, 1-2, p. 159-184.
50 Cf. Dan Berindei, La Commission d’Héraldique, de Généalogie et de Sigillographie (1971-1982). Bilan et
perspectives, în Recueil d’études généalogiques et héraldiques roumaines, București, 1982, p. 3: „[...] à Jassy, une
filiale serait même d’ajouter son effort [...] à celui des bucarestois”.
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Cantemir, studiu destinat Anuarului și a cărui prezentare rezumativă a constituit, de fapt,
comunicarea propriu-zisă. Pe de altă parte, tot întâmplării s-a datorat faptul că, la aceeași
vreme, îmi fusese adus, tot la redacția Anuarului și cu aceeași destinație, un studiu la fel de
întins, având ca autor pe arheologul Vlad Zirra, despre familiile Samurcaș și Zirra. Aceste
materiale înlesneau realizarea unui grupaj mai de multă vreme proiectat: Genealogie și
Istorie. Și atunci, am întrezărit posibilitatea creării, în Anuar, a unei rubrici permanente
pentru cercetările de genealogie (după proiectul din 1969, uitat însă complet la vremea
aceea!): cele două studii, totalizând zeci de pagini, puteau să furnizeze materialul de bază
pentru două – dacă nu chiar trei – grupaje, urmând să li se alăture, treptat, comunicările
prezentate la simpozionul din 1989 și la cele ce trebuiau să urmeze. Cum Anuarul apărea,
la vremea aceea, în două volume masive, totalizând de obicei în jur de 1.000 de pagini (sau
și mai mult), rubrica de genealogie urma să aibă și ea două apariții anuale.
Bizuindu-mă pe studiile amintite – semnate de d-nii Paul Păltănea și Vlad Zirra – pe
studiile care, desigur, aveau să vină, pe textele postume ale lui I. C. Miclescu-Prăjescu, pe
colaborarea genealogiștilor bucureșteni (Dan Pleșia și Alexandru V. Perietzianu-Buzău în
primul rând, căci le știam sertarele pline de materiale inedite), pe forțe tinere care păreau
dornice să se alăture unui program serios de lucru metodic pe tărâm științific, am propus –
încurajat din nou de d-l I. Caproșu – această rubrică nouă, sub numele Arhiva Genealogică.
I-am dat, de la început, toate elementele care singularizează și identifică o publicație
periodică: an de apariție, număr, frontispiciu (preluat de la ultimul număr al revistei lui
Sever Zotta, din 1913) și siglă în josul paginii de început a fiecărui articol.
Am ținut, totodată, să asigur acestei semi-reviste și o anume independență financiară,
în condițiile în care Anuarul apărea, pe atunci, pe seama bugetului Universității „Alexandru
Ioan Cuza”. Cu un an înainte, seria Românii în istoria universală îmi găzduise un volum de
Izvoare străine pentru istoria românilor; sumele rezultate din vânzarea acestui volum se
adunau separat, pentru o decontare distinctă. Am rugat, atunci, pe d-l Gheorghe Buzatu –
inițiatorul și coordonatorul efectiv al seriei – să cedeze un număr mai mare de exemplare
pentru a se difuza de către redacția Anuarului, suma rezultată urmând a acoperi costul
colilor ocupate de Arhiva Genealogică. În felul acesta, pe de o parte nu mi s-ar mai fi
putut reproșa „acapararea” unui număr de pagini din Anuar, iar pe de altă parte, rularea
ritmică a sumei, în contul Anuarului, putea să asigure aparițiile următoare. Acordul a luat
forma următorului document:
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 25 septembrie 1989
între mai jos iscăliții ȘTEFAN S. GOROVEI, îngrijitor al volumului Izvoare străine pentru istoria
Românilor (apărut în seria Românii în istoria universală, III,3, Iași, 1988), în calitate de predător
și
dr. GABRIEL BĂDĂRĂU, secretar de redacție al Anuarului Institutului de Istorie și Arheologie
„A. D. Xenopol”, în calitate de primitor.
Obiectul acestui proces-verbal îl constituie un număr de 200 (două sute) exemplare din
volumul sus-menționat, în valoare totală de 10.000 (zece mii) lei, pe care cel dintâi le predă
celui de-al doilea în vederea difuzării prin redacția Anuarului.
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Semnat de cele două părți, actul a fost avizat („Am luat cunoștință”) de secretarul
științific al Institutului, dr. Gheorghe Buzatu, și autentificat cu ștampila Institutului.
Câteva zile mai târziu, la 1 octombrie 1989, am încunoștințat și în scris pe redactorulșef al Anuarului, d-l Leon Șimanschi, despre acest aranjament, prin următoarea scrisoare:
Mult stimate Domnule Șimanschi,
Aveți, alăturat, actul prin care am trecut colegului nostru dr. Gabriel Bădărău, spre desfacere
prin redacția Anuarului, un număr de 200 (două sute) exemplare din lucrarea Izvoare străine
pentru istoria românilor, în valoare totală de 10.000 (zece mii) lei. Așa cum V-am spus și în
august, am solicitat d-lui Buzatu să sporească respectiva cotă (de la 100 la 200 exemplare),
urmând ca suma rezultată (10.000 lei) să constituie finanțarea primelor două numere din
rubrica „Arhiva Genealogică”; d-l Buzatu a fost de acord cu propunerea mea – acord întărit și
prin contrasemnarea acestui proces-verbal. E drept că primele materiale ale acestei rubrici
(semnate de Paul Păltănea și Vlad Zirra) se află de mai multă vreme în redacție și ele ar fi
trebuit să apară oricum. Am ținut, însă, să asigur acestei rubrici o oarecare independență
financiară încă de la început, pentru a evita, înainte de toate, eventuale reproșuri în viitor.
Este evident că până la plata tomului XXVI/1 nu se va realiza jumătatea sumei menționate,
care să reprezinte acoperirea celor două coli din actuala rubrică. De aceea, Vă rog să fiți de
acord ca, la acest tom, bonul de remaniere să fie achitat în numerar, direct la IPI51. Această
operațiune o voi face eu, urmând ca suma respectivă să se adauge celor 10.000 lei, creând
astfel o bază și mai solidă pentru o parte a Anuarului. Sper ca din vânzarea exemplarelor
trase suplimentar52 să se realizeze de fiecare dată o sumă cu care să se poată repeta și în viitor
plata bonurilor de remaniere și a altor eventuale cheltuieli.
În felul acesta, rubrica – asigurată cu materiale pentru anii 1989 și 1990 (inclusiv materiale în
limbi străine pentru tomul XXVII/1, 199053) – va fi asigurată și din punct de vedere financiar,
negrevând asupra bugetului general al Anuarului.
Țin să Vă mulțumesc încă o dată pentru sprijin și Vă rog să primiți încredințarea respectuoaselor mele sentimente.
Ștefan S. Gorovei
Iași, 1 octombrie 1989

Ce a urmat – e deja istorie cunoscută din paginile rubricii semi-revistă.
Nici clujenii, nici bucureștenii nu s-au mai gândit, în 1990, la hotărârea noastră
comună, așa că în 1991 am organizat, tot la Iași, al doilea Simpozion „Genealogie și
Istorie”; de atunci, șirul acestor reuniuni a urmat an de an, până la Congresul de
Genealogie și Heraldică din 1999 – a zecea întrunire de acest fel la Iași (și în România,
bineînțeles).
Întreprinderea Poligrafică Iași – numele de atunci al actualei S. C. „Dosoftei” S. A.
În afara extraselor pentru autori, la această primă apariție s-a făcut și un extras comun, cu copertă
cartonată, cu frontispiciul și cuprinsul după același model urmat și astăzi. Împrejurările au făcut ca această
broșură să nu mai fie niciodată pusă în vânzare, iar din tomurile următoare – odată cu revenirea sub aripa
foarte strâns „protectoare” a Editurii Academiei Române – nu s-au mai putut face asemenea extrase comune.
53 Această primă parte a tomului XXVII (1990) trebuia să aibă un număr de texte în limbi străine, în
onoarea Congresului Internațional de Științe Istorice de la Madrid; pentru rubrica de genealogie aferentă
acelui număr, începusem traducerea comunicărilor prezentate la Simpozionul din 1989.
51
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În decembrie 1991, într-o discuție particulară, am expus directorului Institutului de
Istorie „A. D. Xenopol” proiectele mele privind viitorul cercetării genealogice la Iași. Peste
opt luni, în august 1992, într-un memoriu (mai general), am detaliat aceste chestiuni:
[…] intenționez să organizez, în cadrul sectorului de istorie medievală, nucleul unui colectiv
de cercetări genealogice […]. În timp, acestui nucleu i se pot atașa, pentru proiecte speciale, și
cercetători din alte sectoare ale Institutului, dar și din alte institute din Iași ori din alte centre
academice din țară, precum și cercetători străini – am în vedere, acum, pe domnii: Mihai
Sturdza (München), dr. Claudius von Teutul (Riegelsberg/Saar), prof. dr. Petre Ș. Năsturel
(Paris), dr. Andronikos Falangas și dr. Florin Marinescu (Atena), cu care sunt deja în contact
în această problemă.
Știu bine că acest proiect se bucură de aprecierea Dvoastre: în cursul unei discuții, la sfârșitul
anului trecut, m-ați asigurat de acest lucru și de întregul sprijin pe care sunteți dispus să-l
acordați în vederea transpunerii sale în practică.

În pregătirea celui de-al patrulea Simpozion, care fusese proiectat pentru mai 1993,
am îndrăznit să sper că era, în sfârșit, momentul potrivit pentru crearea unei filiale ieșene
a Comisiei de Heraldică, Genealogie și Sigilografie – acum, Comisie Națională, ființând în
cadrul Secției de Științe Istorice și Arheologie a Academiei Române. Duminică, 14 februarie
1993, am avut – într-o convorbire telefonică – acordul președintelui Comisiei, d-l Dan
Berindei, pentru a constitui această filială. Fidel, însă, vechilor mele proiecte și încredințat
că numai cooperarea cu medieviștii din Institut ar putea să asigure o bază reală și trainică
acestei întreprinderi, am încercat să leg Comisia de Institut printr-o verigă intermediară:
un nucleu de cercetare genealogică organizat în cadrul sectorului de istorie medievală.
Acest nucleu a fost acceptat de Consiliul Științific al Institutului „A. D. Xenopol” în ședința sa
din 18 februarie 1993, odată cu „recunoașterea cercetării genealogice ca o direcție importantă a activității științifice desfășurate sub egida Institutului”, punându-mi-se, însă, în
vedere ca nu cumva, prin aceasta, să subminez soliditatea și unitatea sectorului de istorie
medievală (aveau să fie, ulterior, alți factori care să îndeplinească această „misiune”).
La 22 februarie 1993, am adresat d-lui Dan Berindei un scurt memoriu (cu toate
anexele trebuitoare), solicitând oficial crearea filialei de la Iași:
[…] cred că sunt îndeplinite condițiile pentru ca vechiul plan, discutat cu ani în urmă în
CHGS […], de a avea o secție a acestei Comisii la Iași, să poată deveni imediat realitate. Fiind
evident că activitatea pe care o proiectez are nevoie, spre a putea beneficia de sprijinul
Academiei Române, de un cadru instituțional, sunt convins că numai integrarea sa între
activitățile coordonate de CHGS poate conduce la rezultatele dorite.
Vă rog, de aceea, să binevoiți a accepta instituirea acestei secții ieșene a CHGS, funcționând în
cadrul54 Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” sub directa mea îndrumare în calitatea pe care
„În cadrul” înseamnă, evident, o fixare spațială și nu una de structură organizatorică, subordonată
conducerii Institutului sau conducerii Filialei Iași a Academiei Române: ca filială a unei comisii academice, ca o
parte integrantă a unei instituții care ține de altă schemă organizatorică. Răspunsul președintelui Comisiei
Naționale (care, inițial, stăruise pentru fixarea sediului Comisiei în clădirea Filialei Iași a Academiei Române)
confirmă această interpretare, prin folosirea aceleiași formule („urmează să funcționeze în cadrul Institutului…” și nu, eventual, „ca un sector al Institutului…”). Nu este locul a stărui, aici, asupra confuziilor
(voite sau nu) care au urmat și a consecințelor lor sub diverse forme. V. și mai departe, în text.
54
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o am, de membru-fondator al Comisiei (singurul activ în Iași) și întemeiat pe întreaga mea
activitate în domeniu. Vă rog, de asemenea, să acceptați ca președinte de onoare al ei să fie
d-l prof. dr. C. Cihodaru, membru-fondator al CHGS, aflat azi la venerabila vârstă de 86 de ani.

Președintele Comisiei Naționale și al Secției de Științe Istorice și Arheologie a
Academiei Române a răspuns la 17 martie 1993 cu aceste rânduri, care formează actul de
naștere al Filialei noastre:
Având în vedere memoriul Dvs. din 22 februarie a.c., vă transmit acordul pentru înființarea
Filialei Comisiei noastre la Iași, care urmează să funcționeze în cadrul Institutului de Istorie
„A. D. Xenopol”. Dvs. veți asuma funcția de președinte al filialei, urmând însă ca membrii
filialei să vă confirme într-un timp util, ținând seama și de faptul că, în calitate de președinte
al Comisiei, vă recomand cu toată căldura pentru această funcție. Vă rog a-mi comunica
numele membrilor filialei, care pot fi atât ieșeni, cât și moldoveni din România și Republica
Moldova.
Vă transmit, totodată, acordul ca domnul prof. univ. Constantin Cihodaru să fie președintele
de onoare al filialei. De asemenea, suntem de acord ca filiala să utilizeze emblema Comisiei.

Acest răspuns era adresat nu unui cercetător din schema Institutului, ci unui „membru
fondator al Comisiei de Heraldică, Genealogie și Sigilografie”. Această diferențiere (cu
consecințele imaginabile) se vede și mai clar din scrisoarea pe care președintele Comisiei
Naționale mi-a trimis-o cu titlu personal: „Te rog să institui filiala, asumând președinția ei.
Când vei găsi de cuviință, te rog a te supune confirmării membrilor filialei, ca să fim în
deplină regulă democratică”.
De îndată ce am primit aceste scrisori, le-am comunicat (23 martie 1993) directorului
Institutului „A. D. Xenopol” (înștiințat, de altminteri, și direct, de către președintele
Comisiei Naționale); totodată, pentru ca prezența și activitatea filialei „în cadrul Institutului” să nu ridice niciun fel de semne de întrebare, am adăugat: „[…] cred că este
necesar să anunțăm Filiala Iași a Academiei Române și să cerem și acordul ei pentru această
folosire a spațiului nostru”. Acest acord a fost cerut prin adresa nr. 240 din 24 martie 1993 a
Institutului „A. D. Xenopol” și confirmat prin adresa nr. 930 din 29 martie 1993 a Filialei
Iași a Academiei Române.
Astfel, pregătirile pentru Simpozionul din luna mai și înseși lucrările acestuia s-au
desfășurat sub egida Comisiei de Heraldică, Genealogie și Sigilografie – Filiala Iași. Emblema
Comisiei a fost așezată pe ușa micii camere care a devenit sediul filialei și a figurat, de
atunci încolo, pe toate programele și afișele reuniunilor noastre științifice.
Filiala a primit „botezul focului” cu prilejul celui de-al IV-lea Simpozion de Studii
Genealogice, din 13-15 mai 1993; 19 membri și membri de onoare au fost desemnați la 13 mai,
iar filiala s-a declarat constituită la 1 iunie, când a fost confirmat și președintele ei. Prima
ședință de comunicări a avut loc la 19 octombrie 1993. Trei săptămâni mai târziu, la
10 noiembrie, mă adresam din nou – și oficial, și personal – d-lui Dan Berindei, în
problema pe care întotdeauna am socotit-o vitală: revista:
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Adaug, firește, și mai vechea rugăminte pentru autonomizarea Arhivei Genealogice, care deocamdată mai mănâncă din spațiul Anuarului. Acum se află sub tipar fascicula a cincea (1993),
dar aș dori ca începând din 1994 (anul VI) să apară ca revistă de sine stătătoare. Ședințele de
comunicări ale filialei ieșene vor aduce continuu o parte (însemnată) a materialului.

După exact o lună, la 10 decembrie 1993, d-l Dan Berindei îmi trimitea următoarele
rânduri:
Iubite Domnule Gorovei,
Biroul Prezidiului Academiei Române a fost de acord cu suplimentarea cu patru coli a
spațiului editorial acordat „Anuarului de Istorie” al Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” și,
de asemenea, ca, începând din 1994, suplimentul „Arhiva Genealogică” să devină „revistă de
sine stătătoare”. Sunt fericit să-ți pot da această veste.

Astfel, sfârșitul anului 1993 ne-a găsit nu numai cu filiala ieșeană a Comisiei constituită,
dar și cu revista Arhiva Genealogică (re)întemeiată. Pornind pe un drum propriu, noua
revistă nu a luat Anuarului nicio pagină din spațiul său editorial, ci, din contra, l-a lăsat cu
un surplus însemnat de pagini: tomul din 1993 (ultimul care a mai adăpostit rubrica „Arhiva
Genealogică”) avusese 704 pagini (dintre care numitei rubrici îi reveneau 92 de pagini);
tomul din 1994 a avut – fără rubrica „Arhiva Genealogică” – 712 pagini, ceea ce înseamnă
un surplus net de 100 de pagini.
Despre activitatea din anii următori, despre ecourile ei și despre invidiile pe care le-a
provocat, despre neînțelegerea (până la rea-voință) cu care am fost întâmpinați la un
moment dat, despre piedicile care ni s-au pus și în ciuda cărora suntem, astăzi, aici –
despre toate acestea va scrie, cândva, un cercetător al unei generații încă în pantaloni
scurți, la cine știe ce aniversare viitoare55.
*
O explicație. Acest text reunește, fără niciun fel de actualizare, comunicările citite în
ședințele (49 și 53) din 14 decembrie 1999 și 11 aprilie 2000 ale Filialei Iași a Comisiei
Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române; în momentul
unor înnorări iute trecătoare, el era menit să reconstituie, pe baza mărturiilor care se află și
azi în posesia mea, drumul început în 1966 de un tânăr de 18 ani, vizând și visând revigorarea și valorificarea științifică a cercetărilor de genealogie și heraldică românească.
Acest drum s-a intersectat în 1971, cu altul, pornit din altă direcție (și care a condus la
organizarea Comisiei de Heraldică, Genealogie și Sigilografie pe lângă Institutul de Istorie
„N. Iorga” din București), păstrându-și însă ținta sa inițială: întemeierea unui centru
pentru astfel de cercetări la Iași. Țelul a putut fi realizat abia în martie 1993, prin întemeierea Filialei Iași a Comisiei de Heraldică, Genealogie și Sigilografie – o societate
clădită pe temeliile sufletești ale unui adolescent încurajat de bătrâni prieteni înțelegători
ai avânturilor visătoare, chiar dacă celor mai mulți dintre aceștia nu le-a mai fost dat să
Toate materialele documentare folosite pentru redactarea prezentului text (scrisori, copii, însemnări)
vor fi încredințate arhivei Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”.
55

370

Preocupări pentru organizarea cercetării genealogice și heraldice 1966-1993

vadă împlinită „finalitatea” strădaniilor de mai bine de un sfert de veac. Din acest punct
de vedere, textul de mai sus poate fi considerat o mică pagină de ego-istorie.
Filiala ieșeană – singura activă în țară – a ajuns acum în al XXVIII-lea an de viață, în
cadrul ei organizându-se (până la data când se încheie această notă explicativă) 245 de
ședințe lunare cu 535 de comunicări. Șirul lor va fi prezentat, cu toate precizările necesare,
cu alt prilej.
(Iași, 15 octombrie 2020)

Préoccupations en vue de l’organisation de la recherche
généalogique et héraldique 1966-1993
(Résumé)
Mots-clefs : généalogie, héraldique, symposium, congrès, Iași/Jassy, Arhiva Genealogică.
Le texte ci-joint (qu’on peut considérer une petite page d’égo-histoire) a été écrit en 1999 et
présenté en deux réunions de la section de Iași (Jassy) de la Commission Nationale d’Héraldique,
de Généalogie et de Sigillographie de l’Académie Roumaine (le 14 décembre 1999 et le 11 avril
2000); il eut pour but de remémorer les préoccupations pour revigorer la recherche généalogique et
héraldique, les efforts et les tentatives entreprises à partir de 1966 par l’auteur même pour
organiser à Iași un centre ou un cabinet dédié à ces sciences. Il a jugé bon de faire connaître les détails
de ces activités qui ont précédé l’organisation de la Commission d’Héraldique, de Généalogie et de
Sigillographie à Bucarest en mai 1971, vu que la reconstitution est fondée sur des documents
(manuscrits, notes, lettres etc.) qui se trouvent encore en sa possession.
La seconde étape correspond aux années 1971-1977 ; pendant ce laps de temps, l’auteur
habitait à Bucarest et participait régulièrement aux réunions de la Commission d’Héraldique, de
Généalogie et de Sigillographie, placée à l’époque sous l’égide de l’Institut d’Histoire « N. Iorga » ;
suite à ses recommandations, quelques historiens moldaves (de Iași et Târgu Neamț) ont été
cooptés comme membres de cette Commission pour constituer le noyau d’une future section de
Iași et en mars 1974 il eut l’audace d’y présenter un „plan de travail” pour cette section (le texte vit
le jour seulement après presque deux décennies et le projet ne fut jamais réalisé…).
Revenu à Iași en 1977, l’auteur reprit les efforts consacrés au même but. Cette troisième étape
connut une tentative, probablement oubliée de nos jours, d’affilier la Commission d’Héraldique,
de Généalogie et de Sigillographie aux Archives de l’État; il en reste le brouillon d’un mémoire
destiné au directeur des Archives de Iași détaillant le projet d’une filiale attachée à cette institution.
La tentative échoua. En tant que secrétaire de la Rédaction de l’Annuaire de l’Institut d’Histoire et
d’Archéologie « A. D. Xenopol », l’auteur eut la chance de faire valoir (1982–1985) plusieurs études de
généalogie et même de grouper trois études d’héraldique sous le titre commun Héraldique et Histoire
(1986); ce groupage devait être suivi par un autre, intitulé Généalogie et Histoire. Mais… l’homme
propose et Dieu dispose! À partir de 1985, l’Institut d’Histoire et d’Archéologie « A. D. Xenopol »
organisait des sessions annuelles de communications scientifiques. Pour la session qui devait
marquer le 45e anniversaire de la « révolution » du 23 août 1944, on a fait inscrire dans le programme
un Symposium « Généalogie et Histoire » (23-24 juin 1989), ayant la collaboration des spécialistes de
Bucarest, Cluj et Galați. Il compte, aujourd’hui, comme le premier des symposiums (plus tard,
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congrès) de généalogie (et d’héraldique), dont on peut trouver les programmes sur le site
www.irgh.org. C’est ainsi que commence la quatrième étape, qui correspond aux années 1989-1993.
À peine terminé le symposium, la décision fut prise: le groupage Généalogie et Histoire,
préconisé depuis quelques années, devait devenir une section permanente de l’Annuaire, en
reprenant le titre de la revue fondée à Iași par Sever Zotta en 1912: Arhiva Genealogică (Archives
Généalogiques). Le fascicule parut vers la fin de 1989. Les symposiums suivants, de 1991 et 1992,
avec un nombre toujours croissant de communications, permirent d’entrevoir la possibilité tant de
jeter les fondements de la section de Iași de la Commission d’Héraldique, de Généalogie et de
Sigillographie (devenue, entre temps, une commission nationale, de l’Académie Roumaine), que
d’assurer l’indépendance de la revue Arhiva Genealogică. À la fin de l’année 1993 les deux
missions étaient accomplies.
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Din trecutul mobilităţii urbane.
Ciclismul la Iaşi – începuturi şi protagonişti*
Marius Chelcu**

Dacă ar fi să spun care a fost motivul alegerii acestui subiect, în varianta scurtă aş
putea răspunde în trei cuvinte, o pasiune, o întrebare şi o motivaţie. Cea dintâi a fost
pasiunea, în cazul de faţă, mersul pe bicicletă. Al doilea pas a fost întrebarea pusă istoricului de un alt pasionat de ciclism, Dl. Costi Andriescu, reprezentant al unei mişcări
civice care promovează deplasarea pe bicicletă, prin iniţiativa Iaşi oraşul bicicletelor,
întrebarea fiind ce cunosc eu despre începuturile velocipediei la Iaşi. Primul răspuns a
fost, nimic. Ulterior, întrebarea cerând totuşi un răspuns, am încercat să caut începuturile,
iar pe parcursul cercetării, când am reuşit să descopăr câte ceva, m-am întrebat, la rândul
meu, cum şi dacă ar putea istoria bicicletei contribui la promovarea acestui tip de deplasare
în prezent, acum când problemele de trafic se discută tot mai acut, căutându-se soluţii
pentru decongestionarea, fluidizarea şi ecologizarea traficului urban. Acesta din urmă a
fost motivaţia1.
Nu voi începe descrierea propriu-zisă fără a menţiona sursele, acestea au fost în
primul rând memorialistica, extrasele din presa vremii, locală şi naţională, la care s-au
adăugat, cu ajutor şi cu puţin noroc, câteva documente de arhivă, importante pentru
cunoaşterea numărului şi numelor bicicliştilor ieşeni din primii ani ai secolului XX.
Ca un cadru general, despre originile bicicletei s-a scris mult şi, ca orice începuturi,
unele detalii sunt în continuare controversate, umbra patriotismului aşezându-se şi pe
şaua primei biciclete din istorie, revendicată în diverse colţuri ale lumii, din Franţa şi
Germania, până în China şi Siberia rusească 2. Pe mine m-a interesat mai puţin preistoria
vehiculului cu două roţi, cât mecanismul cu pedale, brevetat prima dată, imediat după
mijlocul secolului al XIX-lea, de francezii din familia Michaux, cei care au trecut la producţia
* Comunicare susţinută în cadrul Conferinţei Anuale a Muzeului Municipal „Regina Maria” (I), cu
tema: Din istoria oraşului Iaşi: oameni, locuri, instituţii, 28-29 august 2020.
** Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, Filiala Iași.
1 Preocupări pentru trecutul ciclismului în diferite oraşe sunt numeroase, pornind de la New York, prin
Evan Friss, On Bicycles. A 200 Year History of Cycling in New York City, Columbia University Press, 2019, şi
ajungând până la Cluj, prin Killyéni András, Începuturile ciclismului în oraşul Cluj, în „Studia Universitatis
Babeş-Bolyai. Educatio artis gymnasticae”, vol. 52, partea 2, 2007, p. 93-97.
2 N. Oţeleanu, I. Istrate, Ciclism, Bucureşti, 1957, p. 12.
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de serie a biciclului, adică a acelui mecanism cu o roată mare în faţă, de care erau ataşate
pedalele şi ghidonul, şi o roată mică în spate3. Aceea a fost maşinăria căreia, timp de
câteva decenii, până spre sfârşitul secolului XX, i s-au adus îmbunătăţiri succesive de către
producători francezi, englezi şi americani, culminând cu aplicarea transmisiei pe lanţ între
cele două roţi.

Fig. 1. Ernest Michaux, cu biciclul său, 18694.
Producţia de serie a fost însoţită şi de publicarea în presă a unor reclame şi a unor manuale destinate
încurajării învăţării mersului pe velociped, un exemplu în acest sens este Manuel du Vélocipède, publiè par Le
Grand Jacques, ilustré par Émile Benassit, Paris, Libraire du Petit Journal, 1869, unde la p. 108 se află o scurtă
descriere a velocipedelor Michaux. Uzina şi atelierele Casei Michaux erau situate pe rue Jean-Goujon 27, pe
Champs-Elysées, având angajat un personal numeros. În articol se menţiona că firma avea angajaţi inclusiv
instructori capabili să iniţieze vizitatorii şi potenţialii cumpărători în mersul pe velociped, prin dobândirea
rapidă a abilităţii de menţinere a echilibrului. Membrii familiei Michaux asistau la lecţiile luate de învăţăcei
şi puteau constata progresele pe care le făceau. Era o metodă eficientă de a propaga noua modă a mersului
pe velociped. În reclamă se menţiona că velocipedele create şi produse de Michaux se remarcă prin eleganţă
şi soliditate, iar în comparaţie cu alţi producători de velocipede, maşinăriile fabricii Michaux se disting
imediat, „aşa cum se deosebeşte calul pur sânge de calul legat la căruţă”. La sfârşitul publicaţiei era oferită şi
o listă cu tipuri de velocipede, accesorii precum şi preţurile corespunzătoare.
4 L. Baudry de Saunier, Le Cyclisme. Théorique et pratique, Ouvrage orné d’environ 400 illustrations, dont
plusieurs en coleur et en phototypographie, Preface de Pierre Giffard, Paris, 1893, p. 37.
3
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Transmisia pe lanţ, egalizarea roţilor şi aplicarea pe ele a camerei de cauciuc au dus la
apariţia bicicletei pe care o cunoaştem până astăzi. În acea transformare radicală, nume
precum Dunlop sau Michellin sunt doar câteva dintre cele care au revoluţionat mersul pe
bicicletă, asigurându-i popularitatea şi întinzând o mână de ajutor altui vehicul nou apărut
la acea vreme, automobilul, cu care bicicleta nu era atunci în concurenţă sau conflict în
traficul urban, ci partener în categoria noutăţilor şi curiozităţilor, ambele fiind percepute
ca semne ale modernităţii tehnologice în domeniul transportului5.
Dacă ar fi totuşi să identificăm concurentul primelor biciclete, atunci acela a fost calul
de călărie. De altfel, unui înaintaş al biciclului, englezii i-au şi spus hobby horse – adică un
cal de distracţie, iar când cursele de biciclete s-au înmulţit, rezultatele privind distanţele şi
timpii parcurşi cu bicicleta s-au raportat cel mai adesea la echitaţie, punând în oglindă
rapiditatea deplasării şi mai ales cheltuielile mai mici de achiziţie şi întreţinere a unei
biciclete, decât a unui cal de călărie. Totuşi până la popularizarea şi generalizarea mersului
cu bicicleta, instrumentul a fost tratat ca o ciudăţenie, iar temerarii săi utilizatori, mai cu
seamă ai biciclului, nişte ciudaţi, mai degrabă practicanţi ai numerelor de acrobaţie, decât
oameni serioşi. Pe lângă ineditul apariţiei unui om ţinându-şi echilibrul în mers pe un
mecanism din fier, care presupunea, la prima vedere, însuşirea unor abilităţi greu de
înţeles, receptarea vehiculului ca o jucărie şi instrument de acrobaţie a fost influenţată de
introducerea în majoritatea trupelor de circ care cutreierau Europa a numerelor pe biciclu,
ulterior pe bicicletă. Biciclul la circ a fost văzut inclusiv de publicul ieşean şi chiar destul
de curând după inventarea maşinăriei (fig. 2). Ştim, de exemplu, că în toamna anului 1876,
la Sala „Alexandre”, domnul Leonce din Paris, „supranumit regele velocipediştilor”,
oferise publicului un număr excepţional.
Iniţiaţi în acest fel cu existenţa bicicletei, nu este greu de bănuit cum au fost întâmpinaţi primii temerari ai mersului pe biciclu pe străzile oraşului Iaşi. Cel care poate fi
creditat ca primul biciclist ieşean cunoscut, posesor al unui biciclu cu care se plimba
uneori prin oraş, a fost fotograful Bernhard Brand, cel căruia i se datorează prelucrarea
unei cunoscute fotografii din tinereţe a lui Mihai Eminescu6.
Amintirea, greu de uitat peste decenii, a fotografului Brand ca practicant al velocipediei îi aparţine lui Rudolf Suţu, abilităţile şi prezenţa fotografului-biciclist fiind trecute de
cronicarul vieţii ieşene în categoria rarităţi şi nu întâmplător menţionate în acelaşi paragraf
cu evocarea că pe un loc viran din Păcurari se organizau, prin anii ’80 ai secolului XIX, cele
mai de seamă menajerii şi circuri7. Este uşor de bănuit că Brand apelase la mersul în public
pe biciclu nu doar din pasiune pentru noul tip de vehicul, ci şi ca o formă de reclamă a
atelierului său de fotografie, acolo unde maşinăria putea fi văzută, atinsă sau chiar,
bănuim, fotografiată împreună cu clienţii.
Documents pour la classe. Moyens audiovisuels, no. 64, 26 novembre 1959, Paris, 1959, p. 30; I. Istrate,
Ciclism, Bucureşti, 1968, p. 9-13; Ilie Goga şi Emil Iencec, Aşii pedalei. Un secol de ciclism, Bucureşti, Editura
Stadion, 1971, p. 6-16.
6 Fotograful ieşean a prelucrat, peste cel puţin două decenii, o fotografie realizată de M. Eminescu la
Praga, în anul 1868. Atelierul lui Brand a fost situat mult timp peste drum de Biserica Sf. Ilie, în strada V.
Alecsandri.
7 Rudolf Suţu, Iaşii de odinioară, vol. II, Iaşi, 1928, p. 185.
5
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Fig. 2. Numerele de circ într-o revistă de velocipedie8.

În aceiaşi ani ’80 ai secolului al XIX-lea, când fotograful Brand le oferea ieşenilor
priveliştea unui număr gratuit de acrobaţie, dar şi posibilitatea fotografierii împreună cu
ciudata maşinărie, în lume îşi făcuse deja apariţia bicicleta în forma pe care o cunoaştem
astăzi. Transmisia pe lanţ, egalizarea roţilor şi căptuşirea acestora cu o cameră din cauciuc
umplută cu aer, marca Dunlop sau Michellin, au transformat bicicleta într-un sport mult
mai puţin periculos şi, drept urmare, mai popular decât în trecut, atunci când biciclul
primise, pe lângă alte epitete, unele deloc de invidiat, pe acela de „sfarmă oase”. Apariţia
noului tip de bicicletă a produs o adevărată revoluţie în transportul individual şi o
explozie a cererii şi a ofertei, producţia de serie sporind exponenţial, în doar câţiva ani, în
Principalele exerciţii acrobatice ale cuplului Yag şi Miss Mary, în „Journal l’Industrie Vélocipédique”,
Paris, 1894, p. 7 (sursa: Bibliothèque Nationale de France, https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueilfr?mode=desktop).
8
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toată lumea, din Europa Apuseană, până în Statele Unite şi Japonia. Dintre producători,
dacă americanii nu au excelat neapărat în inventivitate, au compensat prin detalii şi volumul
producţiei, aşa se face că multe biciclete noi comercializate în România, în ultimul deceniu
al secolului al XIX-lea, inclusiv la Iaşi, au fost de producţie americană.
Transformările tehnice, creşterea producţiei şi schimbarea percepţiei publicului faţă
de acest tip de locomoţie, dinspre o curiozitate, o raritate şi o activitate sportivă periculoasă, către o alternativă rapidă şi credibilă pentru o deplasare în siguranţă şi cu costuri
reduse pe distanţe medii, au mers mână în mână. Totuşi, ca orice schimbare de mentalitate,
imaginea bicicletei şi a biciclistului nu s-a transformat brusc şi a avut nevoie de susţinere.
Cei mai interesaţi în schimbarea de atitudine a publicului faţă de mersul pe bicicletă au
fost, fără îndoială, producătorii şi comercianţii, care şi-au dorit să vândă tot mai mult,
aceştia plătind reclamele, susţinând financiar competiţiile, contribuind la construcţia velodromurilor şi a pistelor pentru ciclişti, plătind reportajele şi reviste cu specific sportiv,
inclusiv apariţia revistelor şi cataloagelor dedicate ciclismului9. Cele amintite sunt metode
care au popularizat nu doar avantajele mersului cu bicicleta, de la activităţile individuale,
până la serviciile publice, inclusiv în armată10, dar au fost făcute cunoscute şi personalităţile vremii care au adoptat ca mijloc de deplasare bicicleta. Lipirea imaginii bicicletei
de persoane onorabile era, cu siguranţă, calea cea mai sigură prin care se încerca
schimbarea imaginii defavorabile a biciclistului ca amator de scamatorii11.
În România, campania de transformare a percepţiei publice despre mersul pe bicicletă
se poate urmări mai uşor pentru Bucureşti, acolo unde apar primele firme care importă
biciclete. Ca peste tot în lume, comercianţii au susţinut popularizarea, aşa se face că în
capitală firma B. D. Zisman, importator de biciclete americane, contribuie la apariţia, în
anul 1893, a periodicului „Bicicleta”12.
Tot în Bucureşti s-au înfiinţat primul club al velocipediştilor şi prima şcoală de
învăţare a mersului pe bicicletă pe Şoseaua Kiseleff, iar directorul ziarului „Universul”,
Luigi Cazavillan, fiind reprezentant pentru România al fabricii italiene de biciclete
„Bianchi”, a contribuit la construcţia velodromului de lângă şoseaua Kiseleff. Prin urmare,
în România, la fel ca în alte ţări, fireşte nu în proporţiile din Europa Apuseană mai
Într-un articol din „Foaia populară”, publicaţie săptămânală, Bucureşti, nr. 28, 13 septembrie 1898, p. 1,
intitulat Spiritul de imitaţie sau bicicleta şi inamicii săi, sub forma unei epigrame, însoţită de câteva desene, este
arătat felul în care mersul cu bicicleta devine o modă şi dintr-un obiect contestat se transformă, prin contagiune,
într-o atracţie pentru diferite categorii de populaţie, mai ales printre funcţionari, militari, jurişti, profesori.
10 Ştefan D. Crăciunescu, Ştiinţele aplicate la arta militară. Porumbeii călători, serviciul velocipedelor, baloanele
şi drumurile de fier. Conferinţă, Bucureşti, 1891; Darv Cr. Voiculescu, Însemnările unui ciclist [pe copertă:
biciclist] la corpul II. Cu prilejul campaniei din Bulgaria în anul 1913 de Darv Cr. Voiculescu, Bucureşti, 1913;
I. N. Iarca, Călăuza ciclistului de Locotenent I. N .Iarca din Batalionul de Specialişti, Bucureşti, 1913, 58 p. cu ilustr.
11 Pe la începutul anilor 1880 a învăţat şi Mark Twain mersul pe biciclu, experienţă care l-a dus la
scrierea unei nuvele amuzante, cu titlul Taming the bicycle/Cum să îmblânzeşti o bicicletă, care îşi păstrează
până astăzi actualitatea în privinţa primelor experienţe ale mersului cu vehiculul cu două roţi.
12 „Bicicleta. Prima revistă velocipedică în România”, Bucureşti, 1893-1894. A avut o apariţie efemeră,
câteva numere de la 1 noiembrie 1893, până la 1 februarie 1894. În reclama de pe pagina de titlu a revistei se
preciza că firma lui B. D. Zisman vindea biciclete „Sport”, marcă din care se vânduseră peste 400 de bucăţi în
România, fiind cele mai apreciate în străinătate: „Uşor de mers!, eleganţă completă! Cea mai mare soliditate!”
Vânzările se făceau şi în rate. Se ofereau gratis informaţii şi cataloage.
9
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puternic urbanizată, transformările tehnice ale bicicletei au dus în ultimul deceniu al
secolului al XIX-lea la înmulţirea practicanţilor ciclismului şi la organizarea mişcării velocipedice, la periodicitatea unor concursuri pe velodrom, organizarea unor excursii şi a
unor tururi cicliste între localităţi13.

Fig. 3. Reclamă pentru importatorul de biciclete Zisman.

Aşadar, tonul schimbării percepţiei despre bicicletă în România l-a dat Bucureştiul,
unde aflăm un număr de personalităţi, în special scriitori şi artişti, pentru care adoptarea
noului mijloc de locomoţie era şi un însemn al emancipării şi modernităţii 14.
Chiar dacă nu explicit, în spatele articolelor şi preluărilor prin traducere a unor texte
din presa străină referitoare la evenimentele cicliste şi dezbaterile din jurul utilităţii
Un cotidian care în mod frecvent anunţa diferite recorduri ale unor ciclişti a fost „Epoca”.
Adrian Silvan-Ionescu, Societatea urbană românească, sporturile şi modelele lor în secolul al XIX-lea, în
„Materiale de istorie şi muzeografie”, Bucureşti, XVIII, 2004, p. 187-188; idem, Modă şi societate urbană în
România epocii moderne, Bucureşti, Editura Paideia, 2006, p. 298.
13
14
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mersului pe bicicletă, a avantajelor şi dezavantajelor sale, publicate în numerele periodicul
„Bicicleta”, susţinută financiar de firma de comerţ Zisman, s-au aflat scriitori precum
Alexandru Vlahuţă şi Barbu Ştefănescu Delavrancea, care deveniseră pasionaţi practicanţi
ai mersului cu bicicleta. Au existat şi rivalităţi, şi nu doar în ale condeiului, ci şi în practicarea ciclismului. Un alt grup de scriitori atraşi de mişcarea ciclistă la sfârşitul secolului
al XIX-lea a fost acela din jurul „Literatorului” şi al lui Alexandru Macedonski. Aproape că
nu se mai ştie, dar Macedonski a fost un aprig promotor al mersului cu bicicleta, am putea
spune chiar un recordman al timpului15. În toamna anului 1894, Macedonski, la vârsta de
40 de ani, împreună cu un mai tânăr scriitor de la „Literatorul”, Constantin Cantilli, a
străbătut într-un timp foarte bun distanţa Bucureşti – Braşov şi retur16. Mai mult, pasiunea
lui Macedoski pentru ciclism l-a transformat şi într-un inventator, urmărind sporirea
calităţilor vehiculului şi uşurinţa folosirii lui17. Tot el nu a ocolit nici performanţa, de altfel
la îndemână, cunoscându-i atitudinea hiperacidă, de a-i dedica lui Vlahuţă, aflat, ca şi el,
nu doar în postura de scriitor, ci şi de biciclist, o epigramă pe un ton mai curând calomniator,
decât sarcastic18.
Un alt practicant împătimit al ciclismului la sfârşitul secolului al XIX-lea a fost pictorul
Ştefan Luchian, obţinând câteva recorduri ale unor tururi între localităţi. Toate acestea
erau prilejuri de promovare a mersului pe bicicletă, fiindcă publicul se obişnuia cu
prezenţa cicliştilor pe drumuri, inclusiv cele din afara oraşelor, putând observa şi aprecia
calităţile noii forme de mişcare.
Tururile cicliste între oraşe, pornind tot din Bucureşti, au avut ţintă şi Iaşul. Aşa se
face că, prima cursă ciclistă cunoscută, care a legat Bucureştiul de Iaşi, a avut loc în anul
1896, la sfârşitul lunii martie19. În cursă s-au angajat patru bărbaţi, anume Petre RosettiBălănescu, Dimitrie Suţu, Vladimir Suţu şi Ion Mitilineu. Iată, mai precis, cine erau cei
patru ciclişti.
Primul, Petre Rosetti-Bălănescu, era născut la Iaşi, în aprilie 1868, era licenţiat în drept,
şi era fiul mai celebrului Neculai Rosetti-Bălănescu, ministru în timpul lui Alexandru Ioan
Cuza. În anul cursei Bucureşti – Iaşi, Petre Rosetti-Bălănescu avea 28 de ani. Mai târziu, el
a fost deputat şi prefect de Neamţ.
Istoria literaturii române, lucrare coordonată de Alexandru Philippide ş.a., vol. III, Epoca marilor clasici,
comitetul de redacţie al volumului: Şerban Cioculescu, Ovidiu Papadima, Alexandru Piru, Cornelia
Ştefănescu, Bucureşti, 1973, p. 462 şi 512.
16 Constantin Cantilli, Pe velociped. Între Bucureşti şi Braşov, în „Literatorul”, anul XIV, nr. 11, 12, 1894,
p. 4-16. Despre performanţele literare şi sportive ale lui Constantin Cantilli a scris Barbu Lăzăreanu, Din
literatura velocipedului, în „Realitatea ilustrată sau Lucrurile aşa cum le vedem cu ochii”, anul XII, nr. 588,
1938, aprilie 27.
17 „Familia”, Oradea, anul XXXIII, nr. 46, din 16 noiembrie (28 noiembrie) 1897, p. 552, era anunţat la
rubrica Ştiri personale că „Dl Alexandru Macedonski, cunoscut poet din Bucureşti, a inventat un aparat care
se poate adopta la orice bicicletă şi o face să meargă cu o iuţeală incomparabil mai mare ca până acum”.
18 „Literatorul”, nr. 1, 15 iunie 1892, p. 13 (Deşi la faţă e maimuţă, / Deşi la nume e Vlahuţă, / El dă
dovezi că e biped, / Căci umblă pe velociped).
19 Descrierea cursei o aflăm în paginile ziarului „Epoca”, anul II, nr. 122, miercuri, 3 aprilie 1896, p. 2.
Performanţă consemnată şi în Enciclopedia Educaţiei Fizice şi Sportului din România, vol. V, ediţia a II-a,
Bucureşti, 2015, p. 30.
15
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Cel de-al doilea, Dimitrie Suţu, era născut la Bucureşti, în anul 1861, licenţiat de
asemenea în drept, era fiul magistratului Othon Suţu. În anul în care a făcut cursa ciclistă
Bucureşti – Iaşi, la vârsta de 35 de ani, i s-a născut primul copil, Marie-Jeanne, viitoarea
noră a lui Petre P. Carp.
Cel de-al treilea ciclist, Vladimir Suţu, era fratele mai mic al lui Dimitrie, născut în
anul 1876, avea 30 de ani în anul cursei, a urmat o carieră militară şi nu a avut urmaşi, de
altfel a murit destul de tânăr.
Cel de-al patrulea temerar, Ion Mitilineu, era născut în anul 1868, ca şi ceilalţi ciclişti
era de formaţie jurist, avea 28 de ani în anul cursei, iar dintre toţi a avut cariera cea mai
strălucită, fiind politician de vârf, cu funcţii de secretar general în Ministerului de Interne,
apoi ministru al Justiţiei în Guvernul Marghiloman, ajungând, în anul 1926, ministru de
Externe în guvernul generalului Averescu.

Fig. 4. Reclama pentru o bicicletă de producţie franceză.

S-a păstrat şi o relatare destul de amănunţită a cursei, publicată în „Revista sportivă”
şi preluată de ziarul „Epoca”. Încercarea celor patru a durat cinci zile, iar ca timp, raportat
la distanţă, nu a făcut senzaţie, rămânând doar ineditul parcurgerii pe bicicletă a traseului
între cele două oraşe mari ale României. Cum aminteam, vremea le-a fost potrivnică pe tot
parcursul cursei, iar drumurile desfundate le-au încetinit deplasarea şi le-au accentuat
starea de oboseală. Oricum, experienţa lor se înscrie în curentul de promovare a noului tip
de vehicul, iar ţinta aleasă, Iaşul, nu a fost probabil întâmplătoare, având posibile urmări
în sporirea numărului practicanţilor ciclismului în oraşele Moldovei, pe unde au trecut. De
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altfel, pe cei patru îi vom regăsi, în anul următor, 1897, printre fondatorii Uniunii Velocipedice a României, care se va asocia imediat cu celelalte mişcări cicliste din Europa20.
Informaţiile mai puţine despre evoluţia ciclismului la Iaşi, în acel prim deceniu al
exploziei utilizării bicicletei, vin cu siguranţă şi din faptul că moda mersului pe bicicletă s-a
răspândit mai greu aici, o cauză fiind mentalitatea, adică un conservatorism mai accentuat
al ieşenilor, la care se adaugă o cauză fizică, adică relieful colinar, mai puţin prielnic
deplasării cu bicicleta, în perioada când încă nu existau schimbătoarele de viteze care să
susţină uşurinţa ascensiunilor. Până la Primul Război Mondial nu am aflat la Iaşi, aşa cum
se întâmplă nu doar la Bucureşti, ci şi la Brăila sau Galaţi, forme de organizare ale mişcării
cicliste în cadrul unor cluburi, ai căror membri să aibă rezultate de înaltă performanţă cu
prilejul unor competiţii. Acest lucru nu înseamnă că populaţia oraşului a rămas imună la
noutatea răspândirii utilizării bicicletei ca mijloc de transport, nici nu aveau cum, fiindcă
inclusiv ziarele locale, precum „Evenimentul”, începeau să publice în paginile lor reclame
pentru vânzarea noilor modele de biciclete. Iată o reclamă din anul 1896 (fig. 4) pentru un
model fabricat de o firmă franceză, vândut la preţul de 150 de franci bucata.

Fig. 5. Prezenţa la Iaşi a reprezentantului unei firme americane
care comercializa inclusiv biciclete21.

20
21

„Epoca”, seria II, anul III, nr. 458, 21 mai 1897, p. 2 şi nr. 474, 9 iunie 1897, p. 3.
ANI, Primăria oraşului Iaşi, nr. 384/1897, f. 12 r.
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Fig. 6. Teatrul Naţional, într-o ilustrată de după inaugurarea clădirii.

Acelaşi Rudolf Suţu amintea din ultimii ani ai secolului al XIX-lea, adică din copilăria
şi adolescenţa sa, că sportul bicicletei era rar şi original la Iaşi, a se citi ciudat, iar dacă era
practicat de către femei devenea şi mai „original” 22. Aşa a ajuns el să noteze că fiicele lui
Nicu Cazimir, care îşi avea locuinţa în strada Carol, Elena şi Eugenia, ultima cu înclinaţii
recunoscute către pictură şi apropiată de Octav Băncilă, erau mari amatoare de curse de
bicicletă prin oraş23. Unde aveau loc cursele, scriitorul nu precizează, dar probabil pe
străzile principale, pavate modern la acea vreme, un loc prielnic fiind acela din jurul
noului Teatru Naţional. Un indiciu în acest sens poate fi o reprezentare pictată a teatrului
(fig. 6), unde în cadru apare şi un biciclist, care după uniformă, poate fi un agent poştal
sau un gardian public.
A doua dovadă a preferinţei bicicliştilor ieşeni de a evolua în acel spaţiu este puţin
mai târzie, anume o plângere adresată Poliţiei Iaşi, la începutul anului 1918, de către
locuitorii din zonă, care semnalau că în faţa Teatrului se adunau zilnic biciclişti care
transformaseră piaţa într-un veritabil velodrom, făcând acolo exerciţii şi întreceri, cu care
tulburau liniştea publică, împiedicând circulaţia şi provocând numeroase accidente 24.
Idei preconcepute care circulau în epocă în legătură cu practicarea ciclismului de către femei au fost
preluate în traducere şi în publicaţiile româneşti („Lumea Nouă”, un supliment al revistei, din anul 1896). De
exemplu, în aceiaşi ani, în Statele Unite, unde tradiţia ciclistă era deja veche, iar printre practicanţi se
numărau în mod obişnuit şi femeile, existau încă teme de discuţie, precum aceea dacă femeile în doliu ar
avea dreptul să folosească bicicletele. Dilema dovedeşte că, inclusiv în Statele Unite, predomina încă imaginea
bicicletei ca obiect de distracţie, decât ca mijloc practic de deplasare Dezbaterea din Statele Unite a fost relatată
în „Familia”, Oradea, anul XXXIII, nr. 35, din 31 august (12 septembrie) 1897, p. 419. Oricum, imaginea femeilor
pe bicicletă a fost asociată mult timp cu un mesaj de emancipare în cadrul mişcării feministe.
23 Rudolf Suţu, op. cit., p. 122.
24 „Mişcarea”, Iaşi, nr. 40, 20 februarie 1918.
22
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Chiar dacă nu atât de vizibil susţinută, precum la Bucureşti, adoptarea bicicletei ca
mijloc de transport s-a făcut simţită şi la Iaşi. Numărul utilizatorilor de biciclete a sporit
suficient de mult în oraş, încât în anul 1903 administraţia a simţit nevoia introducerii unui
regulament pentru circulaţia bicicletelor. Fireşte, în linii generale, era un regulament
inspirat din reglementări similare practicate de ani buni în oraşele ţărilor cu tradiţie mai
veche în ciclism.
Regulamentul avea ca motiv înregistrarea tuturor acestor vehicule, iar cele care nu
serveau pentru utilitate publică urmau să fie taxate anual cu suma de 10 lei pe an. În acest
sens, se deschidea la Primărie un registru special unde urmau a fi înregistrate numele şi
domiciliul posesorului de bicicletă sau tandem. Ca efect al înregistrării, posesorul primea
un permis, pe care îl purta la el când ieşea în trafic, pentru a-l prezenta, dacă era cazul,
agentului de poliţie. De asemenea, se elibera o plăcuţă de înmatriculare, ce urma să fie
fixată pe cadrul bicicletei. Constatarea lipsei plăcuţei ducea la scoaterea din circulaţie a
bicicletei sau tandemului. Împreună cu plăcuţa, în urma unei verificări a vehiculului
făcută de către serviciul tehnic al Primăriei, se elibera şi o autorizaţie de circulaţie. Străinii
sau excursioniştii aflaţi în trecere prin Iaşi erau obligaţi să depună o declaraţie la Primărie
pentru a li se elibera un permis valabil trei zile, pe care aveau să-l poarte permanent la ei25.
Pentru siguranţa circulaţiei publice, bicicleta trebuia înzestrată cu un clopoţel sau un
alt aparat care să poată fi auzit de la o distanţă de cel puţin 50 de metri. După lăsarea serii
trebuia aprins un felinar. În privinţa vitezei, aceasta nu trebuia să fie mai mare în localitate
decât trapul cailor. La coturile şi răspântiile străzilor, bicicliştii erau obligaţi chiar să
micşoreze viteza, până la aceea egală cu mersul la pas al cailor. Tot în privinţa deplasării,
bicicliştii nu se puteau aduna în grupuri şi nici nu le era permis să meargă alături. Era
interzisă circulaţia bicicletelor pe trotuarele, în grădinile şi parcurile oraşului, fiindu-le
permisă deplasarea doar pe partea carosabilă a străzilor26.
În urma intrării în vigoare a regulamentului, încă din anul 1904, avem primele liste cu
nume de biciclişti ieşeni care şi-au înregistrat bicicletele la serviciul Primăriei. Lista numelor
celor 71 de posesori de biciclete înregistraţi în anul 1904, precum şi listele posesorilor de
biciclete înregistraţi în anii următori, până la Primul Război Mondial, sunt interesante, dar
nu este locul acum pentru o prezentare şi analiză a lor în detaliu, posibilă însă în viitor, ca
o continuare a acestui studiu. Ca o anticipare, să arătăm că, în privinţa componenţei etnice,
listele de posesori de biciclete ieşeni respectă în mare structura demografică pe etnii a
oraşului din acel moment. Acolo se regăsesc nu doar bărbaţi, ci şi femei, şi chiar dacă nu
este indicată ocupaţia posesorilor de biciclete, în privinţa unora se poate reconstitui ce au
fost. De asemenea, întâlnim pe lângă nume obişnuite, puţin cunoscute, câteva cu mai
multă rezonanţă, precum Racoviţă, Tufli sau Zirra. Liste asemănătoare se mai păstrează şi
pentru anul 1906, acolo unde numărul de biciclete înregistrate la Primăria Iaşi aproape s-a
triplat, ajungând la 197 de posesori.
ANI, Primăria Iaşi, 371/1903, f. 1 r.-v. şi 2 r.
Încă nu am găsit pentru Iaşi un regulament de circulaţie pentru biciclişti, dar el trebuie să fi fost, de
asemenea, inspirat din regulamentele care existau deja în oraşele din Europa Apuseană. Am găsit un astfel
de regulament pentru circulaţia bicicletelor în oraşul Huşi, document publicat în „Monitorul Oficial al
României”, nr. 055, 1912 iunie 10, p. 2901-2902.
25
26
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Fig. 7. Filă din registrul posesorilor de biciclete pentru anul 1904.

Încheind deocamdată aici, putem să afirmă că, poate mai potrivit cu temperamentul
lor, se pare că ieşenii au adoptat bicicleta la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în primii ani ai
secolului XX, fără însă a o folosi în depăşirea unor recorduri sau pentru a găsi prilej de a se
reuni în cluburi organizatoare de întreceri şi tururi între oraşe, ci mergând în ritm mai domol,
adică în pasul cailor, apreciindu-i bicicletei mai degrabă utilitatea, decât performanţele aducătoare de premii şi elogii prin articole de ziar. Cel puţin asta ne îndeamnă să credem, deocamdată, lipsa manifestării apetitului lor pentru formele organizate ale practicării ciclismului27,
Enciclopedia Educaţiei Fizice şi Sportului din România, vol. I, Bucureşti, 2002, unde nu a fost înregistrat
organizarea unui club ciclist sau construcţia unui velodrom la Iaşi, astfel de construcţii existând nu doar la
Bucureşti, ci şi în oraşe precum Brăila şi Galaţi, acolo unde se înfiinţaseră şi cluburi cicliste.
27
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dar totodată sporirea numărului posesorilor de biciclete, până la nevoia introducerii unui
regulament şi a înregistrării bicicletelor de către Primărie 28.

Fig. 8. Aaron Cohen, adolescent ieşean
fotografiat cu bicicletă, în ultimii ani ai secolului XIX29.
În ritm lejer, atitudinea s-a schimbat şi la Iaşi, fiindcă în perioada interbelică aflăm, spre exemplu, din
anul 1927 o cerere adresată Primăriei Iaşi de către Florica Rogojină de a fi sprijinită financiar în încercarea ei
de a face un tur ciclist al României (ANI, Primăria Iaşi, 319/1927, f. 7). Nu ştim dacă temerara a primit
răspuns favorabil din partea municipalităţii ieşene, dar se pare că încercarea ei nu a fost unică, într-o
perioadă care marca împlinirea unui deceniu de la Unire. O astfel de încercare, dusă la bun sfârşit, a avut în
acelaşi an gălăţeanul Alexandru Culea, creditat cu titlul de primul ciclist, care a făcut înconjurul României
Mari (19 iunie – 21 iulie 1927). Redescoperirea lui Alexandru Culea i se datorează lui Adrian Pohrib, de la
Arhivele Naţionale Galaţi (vezi https://www.viata-libera.ro/eveniment/119213-ocolul-ciclist-al-romaniei-incinstea-unirii). Să mai amintim aici şi faptul că cel de-al treilea tur ciclist al României, organizat în anul 1936,
a avut etapă la Iaşi.
29 Fotografie aflată în colecţia personală a Doamnei Diane Nussbaum Bark, din Baltimore, SUA, care ne-a
semnalat-o şi căreia îi mulţumim pentru amabilitate.
28
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From the Past of Urban mobility.
Cycling in Iaşi – Beginnings and Protagonists
(Abstract)
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This paper started from a personal curiosity concerning the beginnings of cycling in Iaşi and
the identity of the protagonists for this new type of mobility in late 19 th century and the first years
of the 20th century. My aim was to point out the change of public perception, influenced even by
promoting bike riding by personalities of the time and I studied the administrative measures
followed by the multiplication of bikes and cyclists in Iaşi.
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Despre biserica de lemn Sfânta Treime
din Băiceni (comuna Cucuteni, județul Iași).
Note pe marginea unui dosar de arhivă
Ludmila Bacumenco-Pîrnău*
Dan Aparaschivei*

Considerații generale
În urmă cu un secol, Comisiunea Monumentelor Istorice, instituție înființată în anul
1892, trimitea în întreaga țară formulare tipizate (chestionare), care urmau să fie completate
de preoții parohi cu date despre monumente: localizare, tipul monumentului, cronologie,
descriere, ctitori, reparații anterioare, patrimoniu, inscripții, legende1. Preocuparea pentru
cunoașterea, prețuirea și protejarea monumentelor din țară se constituia într-un program
„instituțional” național, având drept promotori reprezentanți de seamă ai culturii, artei și
istoriografiei românești, precum N. Iorga, C. I. Istrati, D. Onciul, Al. Lapedatu, C. Daicoviciu,
Șt. Balș, H. Teodoru ș.a. În această perioadă, N. Iorga enunța grija imperioasă pentru
monumentele istorice din România: „pentru a menține cât mai este vreme vechile monumente, trebuie să le ştim, însă, câte sunt, unde sunt, şi în ce stare adevărată se află, trebuie
să le prețuim tuturora valoarea de frumusețe şi vechime”2.
Chestionarul trimis în anul 1921 de Comisiunea Monumentelor Istorice a fost completat
de preotul bisericii parohiale din Cucuteni pentru biserica filială Sfânta Treime din
Băiceni, păstrat astăzi în arhiva Direcției Monumentelor Istorice din București3.
Biserica din lemn cu hramul Sf. Treime se află în partea de nord-vest a satului Băiceni
(comuna Cucuteni, județul Iași), în cimitirul actual al localității din zona dealurilor Trei
Movile (fig. 1-3). În apropierea imediată a lăcașului, pe axa nord-sud, curge pârâul Recea.
Institutul de Arheologie al Academiei Române, Filiala Iași.
Iuliu Șerban, Comisiunea Monumentelor Istorice (1892-1948). Inventar arhivă. Localități și monumente (A-Z) –
dosarele nr. 1-3806. Legislație, activitate, organizare, colaborări externe – dosarele 3807-3885, în „Revista Monumentelor Istorice”, 1999, nr. 1-2, p. 3.
2 Nicolae Iorga, Cum se cuvine să se îngrijească monumentele istorice, în „Semănătorul”, III, 1904, nr. 46,
p. 721-723, după Ioana Cristache-Panait, Valoarea istorică a bisericilor de lemn, în „Revista Monumentelor
Istorice”, 1992, nr. 2, p. 99.
3 Arhiva Direcției Monumentelor Istorice din București (DMASI), Arhiva, colecția Comisiunii Monumentelor Istorice (CMI), nr. 165.
*
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Biserica este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice cu codul LMI IS-II-m-B-04101. Lăcașul,
modest în aparență, face parte dintr-o categorie de monumente cu o valoare istorică
deosebită4.
Punctul de plecare al cercetării de față îl reprezintă solicitarea redactării unui studiu
istorico-arheologic pentru proiectul Restaurare-conservare și dotare monument istoric de clasa
B – Biserica de lemn Sf. Treime din satul Băiceni, comuna Cucuteni, județul Iași în vederea
realizării unui PUZ pentru reabilitarea bisericii.
În cele ce urmează, ne propunem prezentarea datelor referitoare la istoria bisericii de
lemn Sf. Treime cuprinse în dosarul de arhivă menționat mai sus, și, astfel, intenționăm să
completăm informațiile despre situația și bunurile patrimoniale ale bisericilor de mir din
județul Iași la începutul secolului al XX-lea.
Câteva repere istorice referitoare la satul Băiceni și biserica Sf. Treime
O istorie a bisericii de lemn Sf. Treime încă nu a fost scrisă. Nici despre satul Băiceni
nu există o lucrare mai amplă, deși localitatea este cunoscută pentru valoroasele sale
vestigii arheologice, având în continuare un potențial arheologic deosebit. Cercetările și
sondajele arheologice întreprinse începând cu anul 1885 și, mai ales, în perioada postbelică
au scos în evidență numeroase aspecte ale evoluției istorice a comunităților umane de-a
lungul mileniilor în acest habitat. Datele obținute indică o locuire aproape continuă din
preistorie5 până în epoca evului mediu şi cea modernă6. În anul 1884, în perimetrul satului
a fost descoperit situl arheologic, care a dat și denumirea eponimă a culturii ceramicii
pictate, respectiv cultura Cucuteni7. Între alte vestigii arheologice renumite descoperite pe
Virgil Vătășianu, Contribuții la cunoașterea bisericilor de lemn din Moldova, Cluj, 1931; Grigore Ionescu,
Arhitectura de lemn, capitol, în idem, Istoria arhitecturii românești din cele mai vechi timpuri până la 1900,
București, Tiparul „Cartea Românească”, 1937, p. 22-49; Ioana Cristache-Panait, Titu Elian, Bisericile de lemn
din Moldova, în BCMI, XLI, 1972, nr. 2, p. 39-59.
5 Vasile Chirica, Marcel Tanasachi (ed.), Repertoriul arheologic al județului Iași, I, Iași, 1984, p. 107; Mircea
Petrescu-Dîmbovița, Cucuteni, București, Editura Meridiane, 1966; Attila László, Așezarea geto-dacică de la
Băiceni (secolele IV-II î.e.n.), în „Arheologia Moldovei” (ArhMold), VI, 1969, p. 66-90; Mircea PetrescuDîmbovița, Mădălin Cornel Văleanu, Cucuteni – Cetățuie. Monografie arheologică, Piatra Neamț, Editura
„Constantin Matasă”, 2004.
6 Victor Spinei, O psalie din corn descoperită la Băiceni, în CI, I, 1970, p. 67-72; idem, Săpăturile arheologice
de la Băiceni – Dâmbul lui Pletosu în anii 1967-1968, în CI, IX-X, 1978-1979, p. 261-272; Ion Ioniță, Victor Spinei,
Așezarea prefeudală târzie de la Băiceni – Siliște, în ArhMold, VII, 1972, p. 307-330; Rodica Popovici, Cercetări
arheologice în așezarea rurală de la Băiceni (jud. Iași), în ArhMold, XXXVI, 2013, p. 263-277 ș.a.
7 Hubert Schmidt, Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen 1909-1910 in Cucuteni bei Iassy (Rumänien), în
„Zeitschrift für Ethnologie”, 43, 1911, p. 582-601; idem, Cucuteni in der oberen Moldau, Rumänien. Die befestigte
Siedlung mit bemalter Keramik von der Steinkupferzeit bis in die vollentwieckelte Bronzezeit, Berlin u. Leipzig, 1932.
Informațiile spectaculoase au fost preluate, încă înainte de 1900, în numeroase lucrări științifice ale unor
specialiști europeni de prestigiu (G. Bosshard, Die prähistorische Station von Cucuteni, în „Antiqua”, VIII,
Zürich, 1890, 3-4, p. 25-27 + pl. V; M. Hoernes, Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa von den Anfängen bis
zum 500 v. Chr., Wien, 1898, p. 210-215; referiri, în acest sens, vezi și la N. Ursulescu, Prima relatare despre
Cucuteni în literatura arheologică germană, în „Carpica”, XXXVIII, 2009, p. 9-17; idem, Prima exegeză asupra
descoperirilor cucuteniene într-o sinteză de artă preistorică europeană, în „Memoria Antiquitatis”, XXV-XXVI
(2008-2009), 2010, p. 151-157. Extinderea culturii pe o arie impresionantă, mai ales către Ucraina, a dus la
definirea unei civilizații complexe, unice în Europa prin calitatea ceramicii produse, dar și prin tipologia
așezărilor identificate, denumită cultura Cucuteni-Tripolie.
4
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moșia satului Băiceni menționăm mormântul princiar geto-dacic și un spectaculos tezaur
de obiecte de aur de peste 2 kg (coif de paradă decorat cu elemente de artă tracică și
greacă, brățară, colier, butoni decorați în tehnica filigranului, plăci triunghiulare cu rozete
conice, piese de harnașament ș.a.) din secolul al IV-lea î. Hr., contemporane cu cetatea
geto-dacică de la Cotnari8.
Satul Băiceni este unul foarte vechi și este situat într-o zonă importantă a Moldovei
medievale și premoderne cu vechi tradiții viticole, în arealul celebrei podgorii Cotnari9. În
acest context, cu ocazia elaborării monografiei colective consacrată acestui domeniu viticol,
Mircea Ciubotaru realizează o scurtă, dar deosebit de relevantă radiografie istorică a
moșiei Băiceni pentru perioada medievală și modernă, referindu-se, în special, la apariția
așezării medievale, evoluția proprietăților, tranzacțiile economice și beneficiarii acestora,
„în măsura în care documentația istorică (niciodată completă) permite această evaluare”,
despre cantitățile de vin vândute, „despre valoarea și celebritatea vinului provenit din
viile stăpânite de domnie, mănăstiri, boieri și, mai târziu (după 1863), de stat și mari
podgoreni”, aducând un plus considerabil de informații în acest sens10.
Așezarea medievală de la Băiceni exista încă de la sfârșitul secolului al XIV-lea,
mărturie fiind descoperirile arheologice din anii 1963-196811. Numele său amintește de un
anume boier Baico, care a stăpânit moșia12, probabil, cu mult înainte de prima atestare documentară din 25 august 1454. La această dată, domnul Moldovei, Petru Aron, aflându-se la
Băiceni, întărea un act mănăstirii Moldovița13. Ulterior, în timpul domniei lui Ștefan cel Mare,
satul Băiceni se afla în stăpânirea boierului Dajbog, apoi, văduva acestuia, Dajbogoaia, a
dăruit satul mănăstirii Moldovița. Bogdan voievod (1504-1517) a luat satul, dând în
schimb mănăstirii părți din satul Răciuleni14. Ulterior, satul Băiceni a fost vândut de unul
dintre domnii de după Bogdan III, întrucât, peste un secol, strănepoții lui Lazăr vindeau a
treia parte din Băiceni, partea de mijloc, lui Pătrașco Udrea15, iar acesta o vindea marelui
vistiernic Costandin Roșca16. În octombrie 1616, Lupul Prăjescu și soția sa Candachia
făceau danie mănăstirii Sfântul Sava din Iași partea lor din satul Băiceni, cu trei heleșteie 17,
Mircea Petrescu-Dîmbovița, Cucuteni, p. 11, 20; Dumitru Berciu, Arta traco-getică, București, Editura
Academiei RSR, 1969, p. 151; Vasile Chirica, Marcel Tanasachi, op. cit., p. 113.
9 Gheorghe Ungureanu, Gheorghe Anghel, Constantin Botez, Cronica Cotnarilor, București, 1971, p. 296-298;
Nicolae Barbu, Geografia podgoriei Cotnari, în Vasile Cotea (coord.), Podgoria Cotnari, București, Editura
Academiei Române, 2006, p. 227.
10 Mircea Ciubotaru, Evoluția așezărilor. Istoria proprietăților și viticulturii, în Vasile Cotea (coord.), Podgoria
Cotnari, p. 27-33.
11 Rodica Popovici, Cercetări arheologice în așezarea din secolele XIV–XV de la Băiceni (jud. Iași), în ArhMold,
VIII, 1975, p. 293-307.
12 Mircea Ciubotaru, op. cit., p. 28.
13 DRH, A. Moldova, vol. II (1449-1486), întocmit de Leon Șimanschi în colaborare cu Georgeta Ignat și
Dumitru Agache, București, Editura Academiei, 1976, nr. 40, p. 56-57.
14 DIR, A. Moldova, veacul XVI, vol. III (1571-1590), București, Editura Academiei, 1951, nr. 227, p. 174-175.
15 Ibidem, veacul XVII, vol. II (1606-1610), București, Editura Academiei, 1953, nr. 334, p. 257; Mircea
Ciubotaru, op. cit., p. 28.
16 DIR, A. Moldova, veacul XVII, vol. IV (1616-1620), București, Editura Academiei, 1956, nr. 109, p. 77.
17 CDM, I (1387-1620), București, 1957, nr. 1708, p. 386.
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cunoscută mai târziu drept „țarina călugărilor”18. De-a lungul secolului al XVII-lea, părți
din Băiceni au fost cumpărate de ierarhi, boieri și dregători domnești, precum Costandin
Roșca19, vlădica Pavel de la mănăstirea Neamțului, clucerul Lupu Prăjescu (1637)20. La
20 iulie 1632, un anume Fotul Șăfrancă bărbier din Cotnari vinde lui Apostol Jora, fost
mare postelnic, o vie la Băiceni, pe dealul Frumușenilor 21. Sursele vremii confirmă că în
secolul al XVII-lea satul Băiceni era răzășesc, însă, ulterior, prin cumpărături și danii, satul
avea să facă parte din domeniul mănăstirii Hangu, numită și Buhalnița22. În prima jumătate a
secolului al XVIII-lea, oamenii mănăstirii de pe moșia Băiceni erau scutiți de anumite dări
de către domnii Moldovei: prin „testamentul” lui Mihai-vodă Racoviță, apoi prin
privilegiul lui Grigore Ghica, din 8 decembrie 173123. Datorită importanței sale economice,
satul a fost frecvent menționat în documentele din secolele XVII-XVIII. Potrivit recensămintelor din anii 1772-1774, moșia se afla în stăpânirea mănăstirii Hangu și avea 50 de
case24. În Condica Vistieriei Moldovei pe anul 1803, satul Băiceni este arătat ca fiind în stăpânirea mănăstirii Hangu și avea „vii, poame <livezi> și loc îndestul” 25. Din Condica Vistieriei
Moldovei pe anul 1808 aflăm că mănăstirea Hangu avea 10 slujitori scutiți de bir la
Băiceni26. În 1851, mănăstirea Hangu (Buhalnița), închinată Patriarhiei din Alexandria,
vânduse o parte din moșiile sale, dar Băicenii apar în lista veniturilor anuale ale mănăstirilor închinate din Moldova27. Drept urmare, în momentul când a fost ctitorită biserica de
mir cu hramul Sf. Treime, aflată în atenția noastră, știm că satul Băiceni se găsea în stăpânirea mănăstirii Hangu, numită și Buhalnița. Se pare că, la mijlocul secolului al XIX-lea, o
parte a moșiei Băiceni a fost vândută lui Mihail Costin și soției sale Smaranda, stăpâni de
moșie în Stroiești și Laiu, iar partea rămasă a trecut în proprietatea statului, în anul 1863 28.
Astfel, în decembrie 1863, prin „Legea secularizării averilor mănăstirești”, restul moșiei a
revenit statului, care i-a împroprietărit pe săteni29.
DRH, A. Moldova, vol. XXII (1634), întocmit de Constantin Cihodaru, Ioan Caproșu, Leon Șimanschi,
București, Editura Academiei, 1974, nr. 73, p. 79; XXIII (1635-1636), întocmit de Leon Șimanschi, Nistor
Ciocan, Georgeta Ignat și Dumitru Agache, București, Editura Academiei Române, 1996, nr. 14, p. 17 și
nr. 322, p. 364.
19 DIR, A. Moldova, veacul XVII, vol. IV, nr. 109, p. 77.
20 DRH, A. Moldova, vol. XXIV (1637-1638), întocmit de Constantin Cihodaru, Ioan Caproșu, București,
Editura Academiei Române, 1998, nr. 63, p. 63.
21 DRH, A. Moldova, vol. XXI (1632-1633), întocmit de Constantin Cihodaru, Ioan Caproșu, Leon
Șimanschi, București, Editura Academiei, 1971, nr. 159, p. 202.
22 Mircea Ciubotaru, op. cit., p. 29.
23 Corneliu Istrati (ed.), Condica lui Constantin Mavrocordat, II, Iași, Editura Universității „Alexandru
Ioan Cuza”, 2008, nr. 1320, p. 543.
24 Moldova în epoca feudalismului, VII, 2, Chișinău, Editura Știința, 1975, p. 257.
25 Corneliu Istrati (ed.), Condica Vistieriei Moldovei la 1803, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan
Cuza”, 2010, p. 76.
26 Tudor Ciobanu, Teodor Candu, Eugen Cernenchi (ed.), Populația Țării Moldovei la începutul secolului
al XIX-lea. Izvoare fiscale și statistice din anul 1808, I, Chișinău, Editura Lexon, 2019, p. 17.
27 Theodor Codrescu, Uricariul, VI, Iași, 1875, p. 93, 106.
28 Mircea Ciubotaru, op. cit., p. 30.
29 Ibidem.
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În ceea ce privește ctitorul și anul construirii lăcașului de la Băiceni, nu avem date
precise. Din păcate, pentru biserica din Băiceni nu s-a păstrat o pisanie.
Când a fost ctitorită biserica de lemn cu hramul Sf. Treime din Băiceni? Consultarea
Indicelui alfabetic al lăcașurilor care au funcționat în Țara Românească și Moldova până la
sfârșitul secolului al XVIII-lea, întocmit de Voica Pușcașu, nu ne oferă indicii în acest sens,
întrucât biserica Sf. Treime din Băiceni lipsește din această listă 30. Constatăm, totuși, că
lista menționată are, se pare, unele omiteri. Din indicele respectiv lipsesc și alte lăcașuri
din satele de lângă Băiceni ctitorite cu siguranță până la finele secolului al XVIII-lea, cum
ar fi biserica cu hramul Sf. Nicolae de la Dădești, construită înainte de 17 aprilie 1792 31, și
biserica de lemn Sf. Voievozi din Săcărești, construită între anii 1784 și 178632. Potrivit
recensământului efectuat în anii 1772-1774, în satul Băiceni, aflat în stăpânirea mănăstirii
Hangu, locuiau un preot, „popa Alicsandru”, și Ilii diacon 33. Prin urmare, nu excludem
faptul că la Băiceni funcționa o biserică în această perioadă.
Încercând, în continuare, să deslușim anul construirii bisericii de lemn cu hramul
Sf. Treime, vedem că, în repertoriul bibliografic al monumentelor din Moldova, Nicolae
Stoicescu consemnează că biserica de lemn din Băiceni a fost construită în 1808 34, fără a
face trimitere precisă la sursa informației. Același an este trecut în Indicele cronologic al
monumentelor, alăturat repertoriului35, cu mențiunea că „unele date din acest indice sunt
aproximative datorită lipsei atât a unor date precise, cât și a monografiilor pentru toate
monumentele”36. Prin urmare, cel mai probabil, biserica cu hramul Sf. Treime de la Băiceni
a fost ctitorită după anul 1800.
Ceea ce cunoaștem până în acest moment este faptul că biserica Sf. Treime funcționa
în anul 1809, când era întocmită de către Mitropolie catagrafia clerului și bisericilor de mir
din eparhia Romanului37. Potrivit catagrafiei respective, la biserica cu hramul „Sf. Troiță”
din Băiceni erau doi preoți, Nicolai și Panteleimon. În același timp, în satele vecine, la
biserica Sf. Voievozi din Cucuteni erau doi preoți, Ioan și Gavril, la biserica Sf. Nicolae din
Dădești erau preoții Simeon și Gheorghie, la biserica Sf. Voievozi din Costești era preotul
Vasilie, iar la biserica Sf. Voievozi din Săcărești era preotul Ilie38.
Deși construirea lăcașurilor de zid era un „fenomen accelerat” în această perioadă39,
biserica Sf. Treime a fost ridicată din lemn, suferind de-a lungul timpului mai multe
Voica Pușcașu, Actul de ctitorire ca fenomen istoric în Țara Românească și Moldova până la sfârșitul
secolului al XVIII-lea, București, Editura Vremea, 2001, p. 229.
31 La această dată, pe un Penticostar (Râmnic, 1785) era făcută următoarea însemnare: „Acest Pentecostariu
s-au cumpărat de mine și am dat sfintei bisericii noastre de la Dădești. 1792, aprilie 17” (Artur Gorovei,
Însemnări, în „Miron Costin”, VII, 1-4, 1919, p. 32; Ioan Caproșu, Elena Chiaburu, Însemnări de pe manuscrise și
cărți vechi din Țara Moldovei. Un Corpus, II (1751-1795), Iași, Casa Editorială Demiurg, 2008, p. 513).
32 Anuar 1909, București, Tipografia Cărților bisericești, 1909, p. 344.
33 Moldova în epoca feudalismului, VII, 2, p. 257.
34 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităților și monumentelor medievale din Moldova, București,
1974, p. 53.
35 Ibidem, p. 981.
36 Ibidem, p. 973.
37 Constantin N. Tomescu, Știri catagrafice din Biserica Moldovei în 1809, în AB, 1931, 3, p. 175.
38 Ibidem.
39 Ioana Cristache-Panait, Valoarea istorică a bisericilor de lemn, p. 92-99.
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reparații și prefaceri, dar păstrând arhitectura și caracteristicile locale, precum majoritatea
bisericilor de mir din satele Moldovei din această perioadă40. Lăcașul este uninavat, de
formă dreptunghiulară, având o suprafață de circa 50 m2. Are în componență cele trei
încăperi obișnuite construcțiilor de cult ortodox: altar, naos și pronaos. Turnul clopotniță
este amplasat peste pridvorul lipit de biserică (fig. 4-5). În clopotniță sunt așezate două
clopote diferite ca dimensiuni (fig. 6).
Nu cunoaștem prea multe mențiuni documentare din secolul al XIX-lea referitoare la
biserică. Din catagrafia bisericilor din ținutul Iași întocmită în vara anului 1841 de Mitropolie aflăm că biserica cu hramul Sfânta Treime din Băiceni, „de lemn durată”, se afla pe
moșia mănăstirii Buhalnița (Hangu), avea „coperemântul fără cruci”, „tipic nu are”, dar
„cele trebuitoare are”41. De asemenea, aflăm că în această biserică slujeau doi preoți, Ioan
(39 ani) și Gheorghe (37 ani), și doi dascăli, Ioan (36 ani) și Simeon (35 ani). Din câte
observăm, în 1841, în cele trei protopopiate catagrafiate, existau 174 de biserici, dintre care
97 erau făcute din lemn, iar șapte din lut și „amnari” (din lemn). Se pare că multe dintre
bisericile înregistrate nu erau într-o stare bună. Spre exemplu, biserica „răzășască” cu
hramul Sf. Voievozi din Săcăreștii de lângă Băiceni era „de lemn, coperemântul stricat,
păreții dezlipiți, țintirimul dezgrădit, tipic nu are, cărțile dezlegate”42. Despre lăcașul din
Băiceni găsim scris în Enciclopedia română și Marele dicționar al României, întocmite la
sfârșitul secolului al XIX-lea, că în localitatea respectivă funcționa o biserică de lemn, care
„în trecut era schit călugăresc, cu 1 preot, 1 cântăreț şi 1 ecleziarh”43.
La momentul redactării Anuarului Administrațiunii Casei Bisericii pe anul 1909,
lăcașul Sf. Treime din „cătunul Băiceni” era biserică filială și făcea parte din parohia
Cucuteni, cu biserica parohială Sf. Voievozi, împreună cu biserica de lemn Sf. Voievozi din
Săcărești și Sf. Nicolae din Dădești, având paroh pe preotul Gh. Cușmuliuc, născut la
19 iulie 1885, numit aici la 1 aprilie 190744. Din acest Anuar aflăm că biserica filială
Sf. Treime este de lemn și că a fost reparată în anul 1906, dar informațiile sunt destul de
sumare și nu oferă mai multe detalii despre refacerile efectuate la începutul secolului
al XX-lea la această biserică45.
Informații despre biserica Sf. Treime cuprinse în chestionar
Chestionarul completat în anul 1921 de preotul bisericii parohiale Sf. Voievozi din
Cucuteni (județul Iași) pentru biserica Sf. Treime din Băiceni, la solicitarea Comisiunii
Monumentelor Istorice, păstrat astăzi în Fondul arhivistic al Direcției Monumentelor
Istorice (INP) din București, reprezintă în acest moment sursa principală pentru reconstiGrigore Ionescu, Tipologii specifice ale clădirilor populare din lemn, în „Revista Monumentelor Istorice”,
1977, nr. 2, p. 30-36.
41 Lucian Lefter, Ludmila Bacumenco, Silviu Văcaru, Catagrafia bisericilor din ținutul Iași la 1841, în
„Monumentul. Tradiție și viitor”, VIII, 2007, Iași, p. 514.
42 Ibidem, p. 493.
43 Enciclopedia română, coord. Constantin Diaconovich, I, A-Copenhaga, Sibiu, 1898, p. 358; Marele dicționar
geografic al României, coord. George Ioan Lahovari, I, București, 1898, p. 274.
44 Anuar 1909, p. 344.
45 Ibidem.
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tuirea unor aspecte ale istoriei, arhitecturii și bunurilor patrimoniale ale acestui lăcaș de
cult. Chestionarul cuprinde 19 întrebări, la care preotul paroh a răspuns fără a da prea
multe detalii (fig. 7-10). În dosar găsim și o copie după documentul trimis, cu unele date
completate sau modificate, cu semnătura aceluiași preot paroh, dar și cu ștampilă aplicată.
Din primele răspunsuri consemnate în chestionar, aflăm despre arhitectura și starea
bisericii la 1921: „[...] e de lemn, tencuită și văruită, chinul dreptunghiular, altarul pentagonal, tinda mai rădicată, despărțită prin stâlpi de lemn sculptați; bolta bisericii de lemn;
pereții văruiți și lemnăria vopsită. Are pridvor de lemn, deasupra căruia este un turn de
lemn în care sunt așezate clopotele”. „Tâmpla e de lemn, vopsită și veche”. La întrebarea:
„Care este anul de fondare și numele ctitorilor?”, se răspunde că nu se știe, „căci nu se
găsește nici un docoment și nici pomelnic al ctitorilor, afară de un pomelnic cu data 1818”.
Acest pomelnic al ctitorilor se pare că nu s-a păstrat. În continuare, se consemnează că nu
sunt inscripții de „fondare” și nici „clădiri sau zidiri pe lângă biserică”, „pietre de morminte
vechi” și nici „zugrăveli vechi sau noi pe dinafara” .
În ceea ce privește reparația făcută în 1906, amintită și în Anuarul Administrațiunii
Casei Bisericii pe anul 190946, aflăm din chestionar faptul că „biserica s-a reparat aproape
radical și s-a păstrat tot ce era vechiu”. Se consemnează că „atunci pe dinlăuntru și pe din
afară s-a bătut șipce de lemn pe pereți și s-au tencuit cu var și nisip, temelia s-au reparat;
biserica toată s-au acoperit cu tablă căci șindrila putrezise”. În altă parte a chestionarului
găsim scris că „biserica este zugrăvită la repararea ce i s-a făcut în 1906, pe dinlăuntru,
bolta și toată partea lemnoasă; dar i s-a păstrat zugrăvirea veche”.
Potrivit chestionarului completat, biserica avea patru „strane de lemn teiu vechi,
nevopsite și nesculptate; 12 strane de lemn făcute la reînnoierea bisericii; o strană arhierească, veche, vopsită. O strană în care e așezată Maica Domnului, de lemn, vopsită”. De
asemenea, în patrimoniul bisericii Sf. Treime mai erau șase sfeșnice mari, un analog vechi,
un colivar, două strane pentru cărți de lemn”.
Din „inventarul icoanelor vechi, de la tâmplă și din biserică” erau arătate următoarele
opt icoane: Icoana Domnului Isus Hristos, Maica Domnului, Sfânta Treime, Sf. Împărați,
Sf. Apostoli, Sf. Nicolae, Izgonirea lui Adam, din 1808, și Sf. Dimitrie. Alte trei icoane la
catapeteazmă, „toate sunt vechiu, stilul bizantin, scrise în rusește; două la uși, Arh. Mihail
și Gavril. La strana Maica Domnului, jos e icoana Maica Domnului cu vara sa Elisabeta”. O
altă icoană, cea a „Domnului Iisus Hristos, poleită și înconjurată de cei 12 Apostoli”, are
trecut veleatul 7168 (1659-1660). Nu știm dacă veleatul de pe această icoană a fost copiat
corect în chestionarul respectiv, vechimea acesteia fiind destul de mare. În inventarul
bisericii au mai fost consemnate o icoană a Maicii Domnului, „zugrăvită și poleită”; două
icoane, Maica Domnului și Pogorârea Duhului Sfânt; 26 de iconițe pentru iconostas, iar trei
icoane – „Maica Domnului, Sf. Gheorghe și Iisus, erau de argint”.
În inventarul „candelilor, cadelniților, discurilor, chivoturilor, crucilor, potirelor”
găsim înșirate următoarele: „un chivot în formă de cutie de lemn cu o cruce, un potir de
metal cu discosul și steaua de metal, una cădelniță de alamă, 2 candele de argint, 2 candele
de metal și 3 de lemn, o cruce mare, 2 prapore, o cruce pentru paradă, Sfânta Treime,
46
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Răstignirea cu 4 iconiți”. Inventarul „vestmintelor” cuprinde următoarele: „2 vestminte,
stofă cu fir de Rusia, 1 de bumbac și 1 de lână vechi și scoase din uz”. Se notează că „este
un pomelnic al ctitorilor cu data de 1818”. Din păcate, nu cunoaștem, deocamdată, locul
păstrării acestui pomelnic pentru a-l putea valorifica științific.
Din inventarul „cărților vechi de slujbă” cuprins în chestionar menționăm următoarele:
un Apostol, un Moliftelnic și un Mineiu pe 12 luni fără dată, „foarte vechi”. De asemenea,
mai este arătat un Penticostar din timpul domniei lui Alexandru Ipsilanti, un Triod din
timpul domniei lui Scarlat Grigore Ghica și o liturghie din timpul lui Mihail Suțu voievod.
În inventarul bisericii erau incluse și cele „două clopote, unul mai mare și altul mai
mic, nu au inscripție nici dată, au numai niște înflorituri, sunt vechi, așa că nici cei mai
bătrâni oameni nu știu când s-au adus la biserică”.
La întrebarea „ce legende istorice se povestește despre acest sfânt locaș?”, au fost
consemnate următoarele: „se vorbește că această biserică a fost un schit de călugări greci
care a venit de pe la monastirea Săcului. Prin apropiere sunt pivniți de piatră și niște casă
de zid vechi, care se zice că servea ca chilii călugărilor”47.
Pe ultima pagină a chestionarului a fost pusă semnătura parohului și aplicat sigiliul
bisericii Sf. Treime, de formă rotundă, destul de bine realizat, în spațiul central având
reprezentată icoana hramului bisericii, iar în exergă se vede legenda gravată în grafie
chirilică cu anul „1843”. Însă, pe ultima pagină a copiei făcute după chestionar, semnată de
același preot, a fost aplicat sigiliul aparținând bisericii din Dădești, cu hramul Sf. Nicolae,
având reprezentat pe Sf. Ierarh Nicolae în spațiul central, iar în exergă, se vede legenda
gravată, de asemenea, în grafie chirilică, și anul „1843”. Aceeași semnătură și ștampilă
apar și pe chestionarele completate pentru biserica filială cu hramul Sf. Voievozi din satul
Săcărești, precum și pentru biserica filială cu hramul Sf. Nicolae din satul Dădești, toate
aflate în parohia Cucuteni, și, respectiv, păstrate în același dosar de arhivă.
Considerații finale
Istoria bisericii de lemn Sfânta Treime din Băiceni este, prin urmare, una interesantă şi
care ar merita aprofundată în continuare. Așa cum se întâmplă în cazul multor lăcașuri de
cult din Moldova, este destul de greu de identificat data exactă a fondării și etapele de
refacere pe care le-a parcurs, realitate determinată de lipsa unor consemnări oficiale sau,
după caz, distrugerea în timp a documentelor redactate.
Informațiile cuprinse în chestionarul întocmit la 1921 sunt cu atât mai prețioase. Se
poate urmări, astfel, imaginea bisericii de lemn Sf. Treime din urmă cu un secol, succesiunea refacerilor suferite de-a lungul timpului și, în general, arhitectura acestui tip de
construcție religioasă. La fel de interesant de constatat este înzestrarea lăcașurilor de cult
cu obiecte de importanță patrimonială deosebită. Nu putem omite, în plus, interesul și
nivelul de cunoaștere a istoriei locale consemnate la reprezentanții elitei sociale a satelor
din Moldova de la începutul secolului al XX-lea.
Inventarierea în documentele Comisiunii Monumentelor Istorice a elementelor de
arhitectură, a inventarului icoanelor, cărților liturgice, veșmintelor de cult de care dispunea
această bisericuță, cu descrieri ale tipurilor de intervenții care au fost efectuate la începutul
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secolului al XX-lea, arată preocuparea pentru ceea ce era perceput încă de atunci ca fiind
prețios ca patrimoniu istoric şi arhitectonic. În schimb, intervențiile postbelice sau cele mai
recente nu au dovedit același interes din partea autorităților, dovadă fiind faptul că nu
sunt înregistrări de documente în arhivele consultate despre restaurarea care a avut loc,
spre exemplu, în anii 1976-1977, care, probabil, au schimbat aspectul bisericii. Știm, mai
mult din tradiția orală, că au avut loc reparația capitală a bisericii, acoperirea cu tablă
a zidului exterior și reparația clopotniței. Tot atunci au fost înlocuite sau refăcute și
clopotele. Am regăsit chiar inscripționat anul 1977 pe unul dintre acestea. Din păcate, nu
se cunosc multe detalii despre această etapă importantă din refacerea acestui lăcaș de cult,
chiar dacă investigațiile noastre au vizat inclusiv arhiva comunei Cucuteni. Din discuțiile
cu oamenii locului, dar tot fără consemnări clare în arhivele comunei, cunoaștem câteva
detalii despre refacerile de la începutul anilor 2000, când au avut loc unele lucrări în curtea
bisericii (spre exemplu, aleea de acces cu trepte).
Rămân de stabilit și identificat succesiunea clară a locuirilor din zona bisericii studiate,
eventuale construcții laice din proximitate, ridicate pe parcursul secolelor XIV-XIX, dar și
posibile alte mărturii ale refacerilor care au vizat lăcașul religios. Cercetările viitoare vor fi
îndreptate, cu predilecție, spre lămurirea aspectelor legate de ctitorirea și evoluția arhitecturală a edificiului de cult de la Băiceni. Principala cale de lărgire a orizontului de
cunoaștere în acest sens poate fi cercetarea arheologică în arealul bisericii, în interior și în
exterior, ceea ce ne şi propunem în fazele premergătoare procesului de restaurare.
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ANEXĂ

Fig. 1. Amplasarea satului Băiceni (marcat cu culoare galbenă)
pe harta României întocmită la 1910.

Fig. 2. Amplasarea bisericii de lemn Sf. Treime din Băiceni (com. Cucuteni, jud. Iași).
Sursa: Google Earth, iulie 2020.
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Fig. 3. Vedere cu satul Băiceni și biserica de lemn Sf. Treime (foto: iunie 2020).

Fig. 4. Imagine cu intrarea cu trepte amenajate (foto: iunie 2020).
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Fig. 5. Imagine cu biserica de lemn Sf. Treime și casa praznicală (foto: iunie 2020).

A

B

Fig. 6 (A, B). Imagini cu clopotele din turnul bisericii Sfânta Treime din Băiceni (foto: iunie 2020).
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Fig. 7. Chestionarul din 1921 (DMASI, București, Arhiva, colecția CMI).
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Fig. 8. Chestionarul din 1921 (DMASI, București, Arhiva, colecția CMI).
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Fig. 9. Chestionarul din 1921 (DMASI, București, Arhiva, colecția CMI).
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Fig. 10. Chestionarul din 1921 (DMASI, București, Arhiva, colecția CMI).
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On the “Holy Trinity” Wooden Church of Băiceni
(Commune of Cucuteni, County of Iași).
Notes on an Archival Dossier
(Abstract)
Keywords: Băiceni, wooden churches, ecclesiastical inventory, restoration, religious architecture.
The history of the “Holy Trinity” wooden church in Băiceni is extremely interesting, though
rather fuzzy concerning certain aspects. As it occurs for many places of worship in Moldavia, it is
quite a challenge to determine the exact founding date and the restoration stages undergone by the
church. This reality is caused by the lack of official documents or, in other cases, by the gradual
deterioration of the existing documents.
The information comprised in the questionnaire drafted up in 1921 are thus all the more
precious. It illustrates the image of the “Holy Trinity” wooden church as it stood one century ago,
the sequence of the restorations carried out across time and, on a general note, the architecture of
this type of religious building.
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