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A. STUDII ŞI ARTICOLE 
VIRGIL PÂSLARIUC 

MAREA BOIERIM:E MOLDOVEANĂ ŞI RAPORTURILE 
EI CU BOGDAN AL ID-LEA (1504-1517) 

Încă la 1917, tânărul Gh. 1. Brătianu, într-un studiu, recent pus în circulaţie ştiinţifică, sublinia 
necesitatea studierii cât mai aprofundate a relaţiilor dintre cele două forţe politice ale Evului Mediu 
românesc - puterea centrală şi nobilimea 1• Celelalte categorii sociale în acea perioadă (ca şi în altele, de 
altfel), nu erau capabile să participe în mtJd obiectiv la guvernarea statului . Singurele forţe abilitate să ia 
decizii politice, atât pe plan extern, cât şi pe plan intern, au fost domnul, secundat de marea boierime prin 
reprezentanţii ei în sfatul domnesc2• Acest lucru rămâne valabil şi pentru secolul al XVI-lea şi în special 
pentru anii de domnie ai lui Bogdan vodă, fiul lui Ştefan cel Mare. Istoriografia marxistă, până nu 
demult, a creat deliberat o imagine negativă faţă de marea boierime, ca despre o categorie socială 
eminamente reacţionară, "trădătoare" etc.3• Acest punct de vedere are o istorie mai lungă şi ar merita o 
cercetare mai aprofundată; nu este însă, locul şi cazul să o facem acum. 

Perioada domniei lui Bogdan vodă, cât şi cea al fiului său Ştefăniţă vodă, a fost privită în 
istoriografia noastră, credem pe nedrept, doar ca una de tranziţie între două mari şi glorioase epoci ale 
Moldovei medievale, fiind tratată în mod corespunzător. Drept exemplu, poate fi adusă singura 
monografie dedicată succesorului marelui domn, scrisă acum 87 de ani4• Cu toate apelurile făcute de 
istorici de a relua tema, aceasta rămâne în continuare doar ca un deziderat5• Evident, domnia lui Bogdan 
al III-lea a fost cercetată în marile sinteze ale istoriei românilor, însă, fără a se atrage cuvenită atenţie 
problemei relaţiei tânărului domn cu boierimea6• Recent au apărut două studii ce analizează anumite 
aspecte ale domniei în cauză. Primul are drept scop identificarea persoanei succesorului lui Ştefan cel 
Mare7, iar al doilea, este mai aproape de tematica noastră, şi porneşte de la "o lectură actualizantă" a unui 
pasaj din Cronica moldo-rusă cu privire la "ideologia" autorităţii centrale în timpul lui Bogdan vodă8• 

Deoarece raporturile dintre domnie şi marea boierime9 în unele dintre aceste lucrări au fost 
prezentate fie sumar, fie tendenţios, fără o acoperire documentară suficientă, iar în altele, acest aspect a 
fost cu totul omis, ne propunem să efectuăm o cercetare mai amplă a problemei, axându-ne în primul 
rând pe analiza izvoarelor şi coroborându-le cu rezultatele istoriografice. Pentru aceasta vom folosi 

1 Gh. 1. Brătianu, Câteva observaţii generale asupra istoriei româneşti a veacului de mijloc. în AIIA/, XXV 
1 988/ 1 ,  p. 455. 

2 Pentru rolul politic al boierimii în Ţara Moldovei. v. studiul lui D. Ciurea, Evolufia şi rolul politic al clasei 
dominante din Moldova în secolele XV-XV/11, în AIIA/, XVII, 1 980, p. 159-228; raporturile dintre domnie şi sfatul domnesc, la 
N. Stoicescu, Sfatul domnesc şi marii dregt'Itori din Ţara Româneasct'I şi Moldova, sec. XV-XVII, Bucureşti, 1 968. 

3 Pentru tematica noastră, studiul cel mai relevant este acel al lui N. Grigoraş, Opozifia marii boierimi faft'I de politica 
lui Ştefan cel Mare, în SCŞI, VII, 1 956, 1 ,  p. 35-37. 

4 lulian Marinescu, Bogdan al /Il-lea cel Orb, Bucureşti, 1 9 10. 
s Ştefan S. Gorovei, Muşatinii, Chişinău, 1 991 ,  p. 7 1 .  
6 A.  D. Xenopol, lstoria Români/or din Dacia Traiant'I, voi. II, edilia a IV-a, Bucureşti, 1 986, p. 420-429; N .  Iorga, 

Istoria românilor, voi. IV, ediţia a II·a, Bucureşti, 1 996, p. 1 87-209; Constantin C. Giurescu şi Dinu C. Giurescu, Istoria 
românilor, voi. II, Bucureşti, 1 976, p. 262-265; Istoria României, voi. II, Bucureşti, 1 962, p. 6 1 0-613 .  

• 7 C. Burac, Bogdan-Vlad urmaşul lui Ştefan cel Mare, în AIIA/, XXV, 1 988/1 ,  p. 247-252. 
8 Ovidiu Pecican, Ideologia puterii centrale în Moldova lui Bogdan cel Orb, în R.l., tom V, nr. 7-8, 

1 994, p. 77 1-781 .  
9 Din categoria marilor boieri în secolul al XVI-lea făceau parte nu doar marii dregători ci şi reprezentanlii marilor şi 

putcrnicclor familii de proprietari funciari. Diplomatica vremii îi înregistrează pc aceştia cu apelativul de "pan" (n4N) ori, mult 

mai rar in aceast!l perioadă. cu cel de .,jupan" (*""(""") (v. D. Ciurea, op. âr., p. 195). Spre exemplu, putem aduce doar numele 
lui pan Costea Posadnic, starostele de Soroca (v. Ioan Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mure, voi. II, Bucureşti, 1913 tndtce) 
sau pe cel al lui lurie Şerbici (Ibidem). care deşi erau boieri din neamuri influente nu au .. înciiput" printre sfetnicii domnului. 
Ace�tia din urmă erau recrutali din marea boierime, fiind reprezenlanlii 'i apărătorii intereselor ei in sfatul domnesc. De aceea, 
vom pune accentul in primul rând pc marii dregAtori, cu toate că nu vom scăpa din vedere, unde este cazul, nici marile familii 
nobiliare. Pentru prerogativele sfatului domnesc, v. ln."ilufiifeudale . . . , (sub voce: sfut domnesc). 
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2 Vffi.Gll.. PÂSLARIUC 

colecţiile de documente editate de M. Costăchescu 10, corpusurile de documente interne1 1  şi colecVile de 
documente externe, datorate lui Eudoxiu de Hurmuzaki12, precum şi alte surse. O deosebită valoare 

1 
. d' ă13 pentru această cercetare o au surse e narative m epoc . 

Domnia marelui domn a fost una autoritară, această manieră de guvernare fiind îndreptăţită de 
eforturile întreprinse pentru a menVne independenţa şi chiar existenţa statului. Ele însă au generat şi 
reacVi, de altfel fireşti, din partea unei părţi a marii boierimi, care nu mai era dispusă să tolereze 
asemenea presiuni 14• Totodată, nu putem cădea în cealaltă extremă, cum a făcut-o, spre exemplu, 
N. Grigoraş, care vedea în toate acVunile marii boieri mi doar trădări şi defecţiuni 15• Dimpotrivă, politica 
inspirată a marelui domn în ultimii ani de viaţă a dus la crearea unui echilibru între diverse forţe sociale 
care, nu în ultimul rând, a contribuit la cunoscutele performanţe, ce i-au caracterizat domnia16• 

Un eveniment care a determinat, în cea mai mare măsură, natura raporturilor dintre Bogdan 
vodă si boierii săi a fost momentul "alegerii" sale la domnie17• Conform prevederilor cutumiale, noul , 
domn trebuia să fie confirmat de către "ţară", termen, de altfel, de o fluctuaţie semantică, fapt care 
adesea creează mari confuzii 18• Dreptul supuşilor de a "hotărâ" în ultimă instanţă asupra persoanei 
conducătorului (numit la germani Walhrecht), permitea "ţării" să decidă dacă "cel care are un drept 
personal asupra coroanei este apt să o poarte, (s.ns.)"19• În Ţara Moldovei, se ştie, dreptul la succesiune a 
fost unul combinat: ereditar-electiv20• Ştefan cel Mare a respectat toate formele. Moartea celui mai mare 
şi, se pare, celui mai iubit fiu al său Alexandru21 ,  survenită în anul 1 496 iulie 2622, a creat, se pare o stare 
de tensiune la curte. Unicul fiu rămas în viaţă, Bogdan-Vlad, născut din căsătoria cu Maria-Voichiţa23, nu 
putea conta pe acelaşi sprijin din partea boierimii .  C. Burac observase că în documentul din 1 498 

10 M. Costăchescu, Documentele moldoveneşti de la Bogdan voievod (1504-1517), Bucureşti, 1 940; Idem, 
Documentele moldoveneşJi de la Ştefi1niţd voievod (1517-1527), Iaşi, 1943. 1 1 Documenta Romaniae Historica, seria A, Moldova, voi. I-ill, întocmite de: C. Cihodaru, 1. Caproşu, L. Şimanschi 
şi N. Ciocan, Bucureşti, 1 975-1980 (în continuare: DRH); Documente privind istoria României, seria A, Moldova, veac XVI, 
voi. I-IV, Bucureşti, 1 95 1- 1953 (în continuare: D1R). 

1 2 Documente privitoare la istoria românilor, culese de Eudoxiu de Hurmuzaki, voi. II, partea I şi II, Bucureşti, 1 89 1  
şi voi. Vill, Bucureşti, 1 894. 

13 Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI, publicate de Ioan Bogdan, editie revăzută şi completată de P. P. 
Panaitescu, Bucureşti, 1 959; Grigore Ureche, Letopiseţul Ţi1rii Moldovei, editie îngrijită, studiu introductiv, indice şi glosar de 
P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1 955. 

· 

14 D. Ciurea, op. cit. , p. 192. 
15 N. Grigoraş, op. cit., passim. 16 Gh. I. Brătianu, Sfatul domnesc şi Adunarea stdrilor in Principatele Române, Bucureşti, 1995, p. 1 26-- 1 27. 
17 Ibidem; P. P. Panaitescu, IA grande assambtee du Pays, institution du regime feodal en Moldavie et en Valachie, 

în ,,Nouvelle Etude d'histoire", ill, 1 965, p. 1 17- 139. 18 O încercare de a scoate în evidentă nuanta juridică v. la Ani bal Teodorescu, Valoarea juridic{! a unui vechi cuvânt 
românesc, în ARMS/, seria a 3-a, XXVill; C. Cihodaru, Sfatul domnesc şi sfatul de obşte in Moldova (secolele XV-XVIII), în 
AIIA /, I ( 1964), p. 76--85; Gr. Scorpan, Reflectarea poziţiei de clasd a boierimii în stilul cronicii lui Gr. Ureche, în SCŞI, Iaşi, 
fasc. 2, p. 390-428. 

19 Rene F6dou, L'Etat au Moyen Age, Paris, Ed. PUF, 1971 ,  p. 27. 
:w Pentru aspectul juridic al problemei, v. în Instituţii feudale din Ţdrile Române. Dicţionar, coordonatori: Ovid 

Sachelarie şi Nicolae Stoicescu, Bucureşti, 1988 (sub voce: domn). 2 1 Inscrip�a de pe ctitoria sa, biserica Precista din Bacău. datată 1491 (6999 ianuarie 1 ne arată cu aproximatie data 

asocierii sale: ,;ii.u 111\E,a.tHAp'l. BOEBOAA, C(bi)H'I. GTe4>AH4 BOEBOAH, r(o)cn(O)AApE 3EMI\H MMAABCKOH", În 
N. Iorga, Inscripţii din bisericile Romilniei, voi. n, Bucure�Li. 1908, p. 24. Despre acest voievod, v . . Şt. S. Oorovei, op. cit., 
p. 63--69; Idem. O biografie nesui�·c'J- Alexandru voievod, in ,.Magazin istoric". Ylll. nr. 2(83), februarie, 1974, p. 14-17. 

22 Cronicile slavo-romiJne, p. Il. 
23 Filialia este arătată şi de inscriplia de la biserica Volovlll din 1502 septembrie 15: ,.EI\(A)ro'I)CTHB"iH 

X(pH)c(TO)I\toBH'iH Iw GT€4f.AH BOEBOAA a(o):«'ito M(H)I\(o)cT'io r(o)cn(o)A(A)p,. 3EMI\H M.OAAABC:KOH c(w)N'I. 
EorAAHA aoe&oĂf H c:t. caoeto r(o)c(no):lKAEIO M.Ap'1'�t10 A'hlJIA PAA(I>')"" aoe&oA'i H C'h np-kB'I.31\IOBI\ettHM HX 
C:(bi)HOM EorAANOM B06BOAOM . . . ": Eugen Kozak, Die l1·c:hrijten aus der Bukovina, voi. 1, Wien, Im Selbslvcrlage, 1903, 
p. 199; Gc. Ureche, op. cit., p. 13 1; v. şi Şt. S. Gorovei, Note istorice şi geneulogice cu privire lu Urmllfii lui Ştefan cel Mare. in 
SMJM, vm. 1975, p. 18�-200. 
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BOIERIMEA MOLDOVEANĂ ŞI BOGDAN AL ill-LEA 3 

septembrie 2424, atunci când Bogdan este atestat cu titlul de voievod, deci asociat la domnie, sfatul 
domnesc era întărit prin aducerea a trei boieri tineri , cu funcţii militare importante : Negrilă pârcălab de 
Hotin, Dragoş pârcălab de Neamţ, pe care ulterior Bogdan vodă îl va ridica în funcpa de mare vornic şi
să reţinem - Luca Arbure, conducătorul eroi cei apărări a Cetăţii de Scaun în timpul recentului război25• 
Nu averr. ştiri ca între 1 498 şi 1 504 să se fi produs reacţii ostile ale boierimii ârripotriva unicului 
succesor. Ştefan cel Mare le-a ·găsit ocupaţii ce nu le mai lăsau timp pentru asemenea manifestaţie6• 
Moarte�� domnului a servit, însă drept un bun prilej pentru a redeschide problema. De unde venea această 
constantă aversiune faţă de candidatura lui Bogdan? Putem da două explicaţii, care nu exclude una pe 
cealaltă. 

Prima este de ordin personal, ţinând de înfăţişarea sa. Am arătat mai sus că alegerea 
suveranului de către supuşi trebuia să asigure venirea la putere a unui individ capabil să guverneze, ceea 
ce presupunea lipsa vreunui defect fizic, cu alte cuvinte, candidatul nu trebuia să fie "însemnat" 
(însemnul disgraţiei divine). A fost tocmai cazul lui Bogdan vodă "cel Orb şi Grozav". Toate cronicile 
interne contemporane păstrează o unanimă tăcere asupra acest fapt, tăcere comandată, lucru lesne de 
înţeles. Interdicţia dată, nu a fost însă "respectată" de către cronicarii poloni (Mechovia, Wapowsk.i, 
Kromer)27, iar cu un secol mai târziu nici de Gr. Ureche, un bun cunoscător al izvoarelor "lesesti"28• Nu 
se ştie dacă acest defect a fost unul nativ sau nu29• Wapowski prin afirmaţia:  "Erat Bogda��s amisso 
oculo diformis" ne sugerează că fiul lui Ştefan şi-ar fi pierdut ochiul, neprecizând, însă, în ce 
împrejurăre0• Era un impediment serios în calea preluării domniei, însă Ştefan cel Mare nu avea de ales. 
Bogdan era unicul său fiu rămas în viaţă şi crescut în ţară, deci nu era nici omul polonezilor, nici al 
turcilor sau al ungurilor. Iar pentru Ştefan cel Mare acest lucru, fără îndoială, era foarte important; de aici 
vine fermitatea cu care şi-a impus decizia. 

A doua explicaţie poate avea o conotaţie politică. Se ştie că, încă de la începutul anului 1 504, 
Alexandru, regele Poloniei, le vorbea dietelor Prusiei că tronul de la Suceava era râvnit de nu mai puţin 
de patru pretendenţi3 1 ,  pribegi ţi în ţările învecinate Moldovei. O asemenea "ofertă" nu putea să nu atragă 
interesul unor grupări boiereşti, dornice de afirmare şi de a ieşi din anonimatul politic impus de 
autoritatea marelui domn. De aceea, o parte ar fi insistat asupra altei candidaturi, decât cea dorită de 
Ştefan. Nu este exclus ca această opţiune să reiasă şi din defectul fizic al lui Bogdan. 

Avem două surse principale din epocă32, a căror confruntare ne va permite să înţelegem mai 
bine evenimentele ce au precedat şi au succedat moartea lui Ştefan. 

Primul izvor, sub aspect cronologic, este scrisoarea regelui Alexandru către episcopul Luca de 
Varmia din 1 5  iulie 1 50433• El cuprinde ştirile aduse la Cracovia de solii din Carneniţa şi Liov, 

24 DRH, m. nr. 230, p. 408: B'kpA np'kB'h3o\IOBo\EHHAro c(bJ)HA r(o)c(no)A(CT)BA MbJ, EwrAAHA 
BOEBOAH". De menţionat că în documentele interne de la Ştefan cel Mare, Alexandru niciodată nu apare cu titlul voievodal. Cu 
toate acestea, obiceiul de a-1 trece pe asociatul ia domnie cu titlul respectiv a fost pentru prima dată folosit de către Alexandru cel 
Bun în dac. din 1414, august 2 pentru fiul său Diaş (DRH, 1, nr. 37, p. 52). De altfel, însuşi Ştefan a fost asociat la domnie de 
către tatăl său, v. Ibidem, IT. nr. I l , p. I l . 

2.� C. Burac, op. cit., p. 252: ,,La înclinarea balanţei în favoarea lui Bogdan-Vlad, trebuie să-şi fi adus contribu�a şi o 
parte din membrii sfatului domnesc, care-I doreau şi care a fost întărit cu noi boieri . . .  ". Trebuie totodată menţionat faptul că 
acest gest putea fi efectuat în condiţiile războiului cu polonii - la acel moment pacea cu regatul Iagellon încă nu era semnată. 

26 Este în primul rând vorba despre campania pentru recucerirea Pocuţiei, v. P. P. Panaitescu, Contribuţii la istoria 
lui Ştefan cel Mare, în ARMSI, seria m, t. XV, 1935, p. Il . Nu este deloc întâmplător faptul că în timpul acelor campanii Luca 
Arbure, foarte precaut, şi-a comandat lespedea funerară, v. E. Kozak, op. cit., p. 8. 

27 lulian Marinescu, op. cit., p. 24: Mechovia: " . .. Bogdan . . .  una oculo orbus", Wapowski: ,,Bogdanus filius 
monm:ulus", Kromer: "Cui (Stephani) Bogdanus filius luscus succesit". 

2" Gr. Ureche, op. ât., p. 126: " . . .  au fostu Bogdan vodA gro7.av la fală şi orhă de un ochiu". 
29 Nu putem pune însă la îndoială existen{a defectului . O anali:z.ll atentll a portretului lui Bogdan vodA de pe tabloul 

votiv al bisericii Dobrovll{ ne face sii observăm eli pictorul, cu toate "retuşările" cuvenite în asemenea cazuri. a lAsat sll se 
întrevadă dispropnrţia dintre mărime11 ochilor domnului. 

·"' Cronicontm Bernc•rdi Vapovtl, tn Scriprores Rerum Pulo11icarum, l. II, IR74, p. 62. 
-''V . .,Studii", XXII, 1969, nr. 2. p. 420. 
u Ambele i7.voarc de altfel nu constituie o noutate pentru istorici ; lotuşi. o confruntare intre ele s-ar impune. 
"' Fr. 1-'apei, Acru Ale:umdri. in Monumenta medii aevi historica res ge.rras Polonlae illu�·trontiu, XIX, Cr11cuvi11, 

1927, p. 416-417; acelaşi document este reprodus la P. P. Panaitcscu. Contribufii ... , p. 13-15. 
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confirmate de scrisorile primite de la negustorii moldoveni şi de la negustorii din Cameniţa, ce se aflau 
în acele zile la Suceava 34• Astfel, aflăm că atunci când voievodul închidea ochii ("sub tempore autem 
mortis palatini"), de la Constantinopol s-a întors marele logofăt Ioan Tăutu, trimis să plătească tributul 
cuvenit, însă nu de unul singur, ci împreună cu un important sol turcesc, care aducea cu sine insemnele 
de investitură pentru noul dornn35• De menţionat acest amănunt - dreptul sultanului de a confirma noul 
domn vine din acea epocă, ca urmare a faptului că Moldova se afla deja şi sub protectoratul Porţii36• Nu 
este exlus că la această stare de lucruri să fi contribuit şi tratatul ungara-otoman din 20 august 1 503, care 
a delimitat interesele în zonă ale părţilor contractante37• Tot în premieră este şi faptul că solul turc aducea 
cu sine un pretendene8, identificat cu viitorul domn Ştefan Lăcustă, aflat ca ostatec la Poartă39• Este clar 
de aici că, la Constantinopol, se ştia despre iminenţa morţii lui Ştefan. Gravitatea momentului este 
accentuată de prezenţa la Suceava şi al unui detaşament militar, destul de mare ("nonparvae Turcarum 
copiae"). Regele precizează că acesta venea din garnizoanele dunărene40• Probabil, prezenţa acestui 
detaşament a provocat nelinişti în Ungaria, unde se credea că Moldova poate fi atacată de către 
otomani41• 

Un pasaj interesant dar, totodată, controversat, ni-l prezintă pe Luca Arbure drept un candidat 
la scaunul ţării . Fiind bănuit de ambiţii princiare ("habens eundem de ambitione palatinotus suspectum"}, 
el a fost atacat prin înşelăciune ("insidiis"), fără a precize de cine, dar a scăpat teafăr şi nevătămat în 
cetatea al cărei pârcălab era ("salvus tamen et incolurnnis in castrum evasit"). Dacă P. P. Panaitescu se 
întreba, dacă nu existau totuşi legături, "neştiute de noi'"'2, care 1-ar apropia de familia domnitoare; 
pentru D. Ciurea lucrurile erau fosă clare. Istoricul ieşean sesiza reflectarea ambiţiilor politice, îndreptate 
spre domnie, ale lui Arbure în "tabloul votiv şi «blazonul» său de pe baldachinul în stil gotic din ctitoria 
sa de la Salca <de jos>"43• Nu este clar, totuşi , în ce mod feciorul lui Cârstea Arbure, pârcălabul 
Neamţului44, a putut pretinde tronul, fiind cunoscut faptul că la acea vreme "pre obiceiul ţării nu să cădiia 
altuia domnii a, fără cari le nu vrea fi sămânţă de domnu'"'5• Prin urmare, nimeni nu avea dreptul să aibă 
"ambiţii princiare", fără a demonstra o legătură pe linie paternă cu familia domnitoare46• În asemenea 
condi�i. cea mai plauzibilă explicaţie, după părerea noastră, este aceea oferită de C. Cihodaru, care 
vedea în acţiunile lui Arbure dorinţa de a exercita o tutelă asupra lui Bogdan47• Este foarte greu să 
stabilim măcar cu aproximaţie cine a fost organizatorul atacului asupra lui Arbure, mai ales că bătrânul 
domn, după toate probabilităţile, la acea dată era deja mort. În orice caz nu credem că în timpul vieţii 

34 Acta Alexandri, p. 4 1 6: .,fuissemus Cracoviam, ipso festo Sanctae Margarethae advenerunt nobis eodem die nuntii 
ex Kameniec, Leopoli, aliisque locis et castris Walachiae finitimus, quibus ad pro re vestea et certa scribitur Iohanem Stephanum 
palatinum Walachiae, feria tertia festi Visitationis Mariae, mortem obiise, quam novitatem indubitatum confinnarunt scripta 
mercatorum ex Walachia et nostrorum de Kameniec, qui tune Soczaviae, dum palatinus moriretur, affuerunt." 

1� Ibidem: ... . . advenitque cum eo magnus et notabilis imperatoris nuntius, afferens secum insigne banderium sau 
vexillum pro instituendo et perficiendo in Walachia novo palatino." 

36 Şt. S. Gorovei, Moldova în .,Casa P4cii". Pe marginea izvoarelor privind primul secol de relaţii moldo-otomane. 
în AliA!, xvn. 1980, p. 65 1 .  

37 Ibidem; A .  Decei, Istoria lmperiu(tli otoman pân4 la 1656, Bucure�ti. 1978, p .  145, M .  Berza, Noile etape ale 
expansiunii otomane şi raporturile politico-militare în Europa centro-r4s4riteanll în secolul al XVI-lea, în Românii în istoria 
universalil, Ill/1, Ia�i. p. 287-298. 

38 Acta Alexandri, p. 4 1 6: ,,Nuntius autem Turcorum imperatoris instant et conatur non Bogdanum filium palatini, 
sed eum quem secum adduxit . . .  ". 

19 Şt. S. Gorovei, Note istorice şi genealogice . . . , p. 191. 
40 Acra Ale:wrulri. p. 416: ,,Advcncrunt eliam cum co non parvac Turcarum copiac. qui castra mcl.ati jacent ad rippas 

Danubij; incertum quorsum divcrsant". 
41 Hurmuzaki, II/2, p. 525, scrisoorea regelui Vladislav din 25 iulie 1 504 (.iesto bcati Jacobi Apostoli"). 
•� P. P. Panaitescu, op. dt., p. 15. 
41 D. Ciurea, op. cit., p. 194. 
44 Eugen Kozak. op. L'it., p. 2: .,n4H 1\'II'KA tlpBII'PE np'hK4AAB C\NABCKH, c(w)N'I. CTAporo dpavpe 

np'hK4A4B4 Ht!MEUKoro"'; este chiar mărturisirea portarului gravală pe pisania cliloriei sale de la Arbure. 
"'Gr. Ureche, op. cit .• p. 137. 
46 Unica cxplica\ie ce ar putea da. într-o oarecare măsură, sens fnizei din scrisoarea lui Alexandru ar fi o ipotcticli 

legătură cu Muşatinii a so(iei lui Arbure. Iuliana (un nume rar întâlnit în Moldova medievală), despre care nu se cunoaştc 
aproape nimic. În acest caz, decapit.area fiilor portarului Ia 1523, Toader �i Ni�hita, nu n10-ar apărea chiur atit de ilogică: această 
legătură nu poatc fi demonstrat! însă în mod cert, din cauza insuficicntei izvoarelor. 

47 C. Cihodaru, Pretendenţi la tronul Moldovei. Intre anii 1504-J 538. in AJJAI. XIV, 1 977. p. 105. 
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sale să se fi întâmplat asemenea dezordini. Luând partea lui Bogdan, Arbure va fi atras astfel duşmănia 
fracţiunii adverse sau - de ce nu?- chiar a turcilor, care ar fi putut sta la originile acelui atac. Având în 
vedere "deosebita milă" şi atenţia pe care i le-a purtat Bogdan vodă hatrnanului în timpul întregii sale 
domnii, suntem de părere că sprijinul lui Arbure a fost substanţial, dacă nu chiar decisiv. Să nu uităm că 
portarul Sucevei este (re)adus la 1 498 în sfat, adică tocmai atunci când contestatul voievod era desemnat 
succesor, întărind astfel, prin autoritatea sa, decizia lui Ştefan. 

De asemenea, observăm că la momentul redactării scrisorii, situaţia în Cetatea de Scaun 
rărnânea încă neclară, deoarece Alexandru nu menţionează persoana care a fost aleasă. Din contra, 
îngrijorat fiind de amestecul pentru prima dată al turcilor în alegerea noului domn, fapt care periclita 
interesele Iagellonilor în zonă, el dorea trimiterea solilor săi în Ungaria, în Ducatul Lituanian şi -
subliniem -la consilierii moldoveni (nu la domn!), pentru consultaţii vizând ieşirea din situaţia de criza 
creată48• 

Cel de-al doilea izvor este cunoscuta scrisoare a medicului veneţian Leonardo di Massari, 
redactată la Buda pe data de 26 iulie 1 5 0449• Rezumând cele cunoscute la acea dată în capitala Ungariei 
despre starea de lucruri din Moldova, el scrie că după moartea lui Ştefan s-au creat două facţiuni ale 
marii boierimi, ostile una celeilalte, ce trebuiau să se pronunţe privitor la candidatura noului domn50• 
Prima îl susţinea pe Bogdan, iar a doua pe candidatul aflat la turci ("apresso el gran Turco") şi ambele 
facţiuni se certau între ele ("ambe factiones certabant da pari"). Urmează cunoscutul şi mult discutatul 
fragment din scrisoarea medicului veneţian, care relatează intervenţia lui Ştefan cel Mare. Auzind că o 
parte din boieri i-au neglijat voinţa, el porunceşte să fie adus în câmp ( .. f�cit se portare in campum"), 
acolo unde s-au întrunit facţiunile şi a poruncit să fie decapitaţi toţi principalii instigatori5 1 •  Autorul 
scrisorii adaugă că Ştefan a procedat în pragul morţii exact cum procedase şi în timpul vietii. Motivul 
acestei dure intervenţii, după spusele sale, era că doar fiul mai mare ("fiol primogenito")52 ar putea să-i 
continue politica şi să apere ţara de inamici (,,rezerli et defenderli da li inamici"). Nici aici intuiţia nu 1-a 
înşelat. Discursul domnului, nelipsit de conotaţii ironico-anecdotice53 (cu siguranţă rod al imaginaţiei 
autorului), arată că, totuşi, voievodul nu putea să ignore marea boierime în problema alegerii noului 
domn. Conform acestui izvor Ştefan a fost martor cum fiului său i s-a adus jurământul de credinţă54• 

În concluzie, ambele documente ne arată că la moartea lui Ştefan cel Mare s-au redeschis 
discuţiile privind succesiunea la tronul ţării. S-au profilat cel puţin două facţiuni boiereşti, ce susţineau 
candidaturi diferite : unii pe Bogdan, unicul fiu rămas în viaţă al lui Ştefan, iar alţii un pretendent al 
turcilor, care a şi sosit la Suceava împreună c� un oficial al Imperiului. Ştirea că la lista pretendenţilor se 
poate adăuga Luca Arbure nu poate fi luată ad litteram, ci mai degrabă sugerează starea de incertitudine 
ce domnea atunci la Suceava55• Fragmentul cu uciderea unor membri ai opoziţiei ne arată o intervenţie, 
pe care o credem nefinalizată, a lui Ştefan cel Mare pentru impunerea respectării voinţei sale.Nu putem 
afla numele boierilor decapitaţi, în orice caz este cert că atunci nu şi-a pierdut viaţa nici un boier de 
sfar6• La un moment dat, Massari scria că marele domn a procedat atunci, ca şi în timpul vieţii. 
Într-adevăr, situaţia cerea de la el acţiuni hotărâte. Condiţiile în care s-a instalat la domnie Ştefan şi cele 
ale succesorului său erau cu totul diferite. Dacă în primul caz, domnul apărea ca un învingător, care şi-a 

41 Acta Alexandri, p. 417: ... . . mittimus (nuntios-n.n.) in W alachiam ad consiliandos Walachorum animos". 
49 Hunnuzaki, VID, p. 40-41. 

so Ibidem: ,,Statim inter principales barones orta et dissensio de elezer el novo senior". 
'1 Ibidem: .... .li fe pugliar tutti et li fe morir". 
n Ştirea că acel candidat, aflat la Poartă, este tot un fiu al lui Ştefan cel Mare ne arată că încă de pe atunci Ştefan 

vodă Lăcustă se dădea drept fiul şi nu nepotul acestuia. 
n Pe baza acestui pasaj, un publicist, de la începutul secolului nostru, glumea că atunci, în Moldova, au avut loc 

primele .. alegeri democratice", deoarece Ştefan de la fnceput a tăiat capetele opoziliei, iar apoi, le-a propus celor rllmaşi sll-1 
aleagll pc cine-I vor dori ei! 

54 Ibidem; "si fer fortJu· fora et messe el fiol in sedia sua el fc zurar Luni fideli ta et sic cR:avit filium vayvodA ... ". 
'' cf. Istoria României, voi. Il, P: 610 unde, se afirmă că Luca Arbure a fost conduclltorul complotului hoicresc. 
"'.1\nuliru GOmpon;nt;i lifiltului d2mn1<!!1< !!in YHl!!H!! c;!��!!!ţ!lt emis de cancelaria lui Ştefan cel Mare din 1503 

octombrie 6 (TJTR, XVII I ,  nr. 36, p. 4 1-42) �i primul document de la Bogdan vad! din februarie 1505 (Ibidem. ne. 37. p. 43) ne 
arată o simetrie absolută; Ioan Tllulu logotltul, Giurgiu vomic, Ştcful, Toader şi Negrilă pâccălabi de Horin. Ieremia şi Dragoş 
pârcălabi de Neam\, Şandru pârcălab de Roman. Luca Arbuflj portar de Suceava, Cllinliu spătar, Isac visticr, Cozma Şarpe 
postelnicul, Moghilă cea'nicul. Frunteş stolnicul şi Pctrică cornisul. 
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cucerit ţara cu sabia şi, prin urmare, nu-i lăsa fării decât dreptul la o formală confirmare - "închinare", în 
cel de-al doilea, mult mai complicat, candidatul trebuia recunoscut ca urmaş, deci susţinut, de către 
marea boierime57 în condiţiile unei conjuncturi externe nefavorabile, a existenţei unui real pretendent 
solicitat, prea puţin discret, de către Poartă. Ştefan cel Mare îşi _dădea foarte( bine seama că f'ară un 
asemenea sprijin fiul său nu ar fi putut domni, iar cauza întregii sale vieţi ar fi fost pusă în pericoL Până 
la urmă aceştia, nu f'ară presiunea statelor creştine, i-au acordat susţinerea58• Grigore Ureche scrie clar că: 
"După moartea lui Ştefan vodă (s. ns.), cu voia tuturor lăcuitorilor ţării au stătut domn fiiu-său Bogdan 
vodă"59• Astfel, ar trebui să intelegem că Ştefan cel Mare nu a mai prins să afle dacă fiul său a ajuns să 
fie recunoscut de către ţarli. In sprijinul acestei ipoteze vin şi ştirile cuprinse în scrisoarea regelui palon, 
care, deşi bine informat despre cele întârnplate la Suceava, încă nu ştia la sfârşitul lui iulie cine este noul 
domn. Am arătat că la Cracovia şi Buda cu mare îngrijorare a fost primită vestea implicării turcilor în 
alegerea domnului moldovean. De aceea, nu este exclus că în acele săptămâni să fi avut loc totuşi nişte 
negocieri, sugerate de către regele Alexandru, la care să fi participat reprezentanţii puterilor creştine din 
zonă, inclusiv ai boierilor moldoveni. Pericolul impunerii unui domn docil faţă de turci i-a făcut pe toţi 
să cadă de acord cu candidatura lui Bogdan vodă. Este cunoscut faptul că regele Poloniei era mai degrabă 
înclinat să-1 vadă întronat la Suceava pe unul din pretendenţii aflaţi la curtea sa60• Însă conjunctura 
politică defavorabilă 1-a forţat să-1 accepte până la urmă pe Bogdan. În luna august, înaintea noului domn 
se înfătişează solia condusă de Ioan Ossolinski, care aducea condoleanţe regelui pentru moartea lui 
Ştefan61, fapt care atestă recunoaşterea din partea statelor creştine. Mai mult chiar, un document ulterior 
arată că polonezii în acea vreme au temperat avântul războinic al lui Radu cel Mare, care dorea să profite 
de moartea temutului domn, atacîndu-i ţara. O asemenea acţiune ar fi adus la agravarea situaţiei generale 
în zonă şi le-ar fi adus avantaje în plus otomanilor, lucru cu care polonezii nu s-au putut împăca62• În 
ceea ce-i priveşte pe turci, o confruntare în Europa nu era dorită de sultan la acea vreme, din cauza 
proliferării unui mare conflict cu lranul63• Probabil din această cauză ei n-au insistat asupra candidaturii 
lui Ştefan vodă Lăcustă, evitând un război cu puterile creştine, deci unul pe două fronturi. Deja la 1504 
septembrie 864, Bogdan vodă ducea la bun sfârşit ctitoria tatălui său de la Reuseni . Faptul că noul domn 
avea la acel moment răgaz pentru activitate ctitoricească ne arată că situaţia de criză a fost depăşită, iar 
consensus-ul între forţele politice, ce a fost caracteristic pentru întreaga sa domnie, fusese găsit. 

Grigore Ureche, făcând bilanţul domniei succesorului lui Ştefan cel Mare, recunoştea: "Iară ce 
va fi lucrat înlăuntru sau în ţară la noi, dispre partea judeţilor şi a direptăţii, nu aflăm, ci cunoaştem că 
unde nu-s pravile, din voia domnilor multe strâmbătăţi se fac"65• Fragmentul a fost interpretat în 
istoriografie ca o aluzie la nişte posibile atitudini autoritariste din partea domnului care era "puţin 
despărţitu de firea tătâne-său"66• Evenimentele ce au urmat însă, ne arată că boierimea a stat alături de 
Bogdan vodă pe întreaga durată a domniei sale67• Într-adevăr, actele de cancelarie ale acestui urmas al lui 
Ştefan cel Mare nu ne atestă nici o confiscare de moşii pentru "hiclenie", după cum nu avem nici � ştire 
despre boieri pribegi din cauza unei atitudini "tiranice"68• Fiind contestat chiar de la începutul domniei, 
pentru a putea guverna în condiţii normale, Bogdan vodă avea nevoie de sprijinul putemicilor boieri ai 

37 Constantin Rezachevici, A fost Ştefan cel Mare .,ales" domn in aprilie /457? Un vechi .,scenariu istoric": de la 
., tradifia" imaginarllla realitate, în AIIA/, XXIX, 1992, p. 26, unde autorul, respingând ideea unei Adunări ai Ţării în acea 
epocă, afirmă totuşi că domnul era ales: "de către membrii sfatului domnesc, iar în momentele tensionate de către reprezentanţii 
unor grupări boiereşti". 

"în Istoria României, loc. cit, se afirma că domnia lui Bogdan a fost " . . .  rezultatul unei înţelegeri între domn şi 
marea boierime". 

�9 Gr. Ureche, urnpise{'.l.l . . . , p. 126. 
,., Actu Alexundri, p. 432--433. 
61 Ibidem, p. 424-425. 
61 Hurmuzaki, ll, p. 549. 
"' Aurcl Dewi. op. cit., p. 145-146; v. şi Halil Inalcik, Imperiul otoman. Epoca clasicii (1300-1600), �\!t; 'i �L\Idi\1 

introductiv de Mihni M��Xim, Bucureşti, 1996, p. 7�77. 
64 Eugen Kozak, ap. cit., p. 1 1 7: " • • .  liOI'AAHb BO@BOA4 B'"h!IABH:JKe nOtt4TOK W(T'"hhlA CBOI!I'O H C'bBfiWH 

)(PAM ('"hH B n(-k)TO asi M(E),(-k)UA cenT(eMBpH4) H". 
� Gr. Ureche. np. cit .. p. 133. 
66 Gh. Brătianu. op. cit., p. 132. 

67 D. Ciurea, op. cit., p. 199. 
61 Exislli. totuşi. o singuri mentiune de confiscare a unei moşii. pllstratl intr-un document de la Pertu Rareş din 1.:546 

mai III (DIR. XVIII. nr. 452, p. 501), dar penlru un cu totul alt motiv şi care va fi analizat mai jos. 
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tatălui său, fapt reflectat în păstrarea integrală a vechiului sfat domnesc69• Era o măsură ce trebuia să 
ducă la consolidarea domniei70• Astfel, vedem că alături de tânărul, ambiţiosul, dar încă neexperimentatul 
voievod stăteau asemenea figuri ca marele logofăt Ioan Tău tu, portarul de Suceava Luca Arbure, Giurgea 
marele vornic, ruda domnului, Clănău spătar, pârcălabul de Neamţ Dragoş, Moghilă ceaşnicul, Cozma 
Şarpe postelnicul ş .a. ca să numesc aici doar câteva nume de rezonanţă pentru istoria politică a Ţării 
Moldovei de la sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul celui următor. Această experimentată şi 
puternică aristocraţie moldovenească, care a ştiut să-şi apere interesele în faţa unui asemenea domn 
autoritar cum a fost Ştefan cel Mare71 ,  impunea din partea lui Bogdan vodă multă atenţie şi abilitate 
politică. Rolul în viaţa politică a "boierilor bătrâni", cooptaţi în sfat şi angajaţi în viaţa politică încă de 
Ştefan cel Mare72, pe întreg parcursul domniilor lui Bogdan al III-lea şi chiar al fiului său (până la 
cunoscutul conflict de la 1523) este cunoscue3• Şi nu este vorba aici doar de un raport strict cantitativ. 
Ilie Minea, în una din prelegerile sale universitare, observa că Ştefan crease la curtea sa o adevărată 
"şcoală politică" şi unul din meritele acesteia a fost că a "ghidat" politica fiului său şi a condus ţara în 
timpul minoratului lui Ştefăniţă vodă74• Documentele epocii sunt şi ele elocvente în această privinţă75• 

Analizând componenta sfatului domnesc din perioada dintre anii 1504-15 17, observăm că la 
lucrările. lor în diferiţi ani au participat 31  de dregători76• Am arătat că, pentru a-şi asigura o domnie 
liniştită Bogdan vodă recurge la soluţia continuităţii, păstrându-i în funcţie, în schimbul recunoaşterii, pe 
sfetnicii tatălui său. Primele schimbări în sfat au fost operate de el abia după războiul .cu Ţara 
Românească, atunci când îl întăreşte cu noi boieri77• În timpul războiului cu Polonia ( 1509), în sfat este 
primită o nouă generaţie de dregători : Grincovici pârcălab de Hotin78, Văscan de Cetatea Nouă79, Gavriil 
Totruşan vistiernicul şi Toma Căţelean comisul80• Lipsa documentelor interne pentru perioada cuprinsă 
între 1 5 10 septembrie 2 1  şi 15 13  martie 5, cauzate de invaziile tătare, ne face imposibilă restabilirea 
dinamicii funcţiilor în stat. Din boierii noi apar doar Dragotă Săcuianul ceaşnicul şi Hrană spătarul8 1 •  
După moartea logofătului Tăutu survenită în cursul anului 151182, această funcţie a ocupat-o colegul său 
în mai multe solii ( 149783, 1 50684 şi 1 5 1085) Isac fost vistiernic. Nici pentru următorii doi ani situaţia în 
ceea ce priveşte izvoarele nu este mai bună. Către sfârşitul anului ( 1 5 1 5  decembrie 1 886) observăm lipsa 
marelui vornic Dragoş şi cea a lui Dan Bolea pârcălabul de Hotin dispăruţi în vâltoarea evenimentelor 

69 V. supra, nota 56. 
7° Constantin C. Giurescu şi Dinu C. Giurescu, op. cit., p. 260. Autorii subliniau că solu�a continuită�i la care apelau 

domnii, adică integrarea în structurile de guvernământ a dregătorilor din precedenta domnie, a fost o caracteristică generală a 
istoriei politice a secolului al XVI-lea. 

71 P. P: Panaitescu, Ştefan cel Mare. O încercare de caracterizare, în Al/Al, XXIX, 1 992, p. 1-18; N. Grigoraş, 
Opozitia . . .  , passim. 

72 Drept exemplu putem aduce fragmentul din textul soliei lui Luca Câ.rje de la 1 523, când diplomatul român relata 
că, intr-un moment greu pentru tară. în legătură cu evenimentele Ştefăniţă vodă : ,. . .  . întreba divanul său bătrân (,.pytal swoyv 
radv starvyv") sfatul bunului său Ştefan (,.dzieda swoyeho Stefana rady"), cum s-a tinut tara noastră a Moldovei (zemla 
Woloska)?" (M. Costăchescu, Doc. ŞtefiJniftl. . . , p. 533). 

73 Un simplu calcul ne arată că din 3 1  de boieri ce au participat la lucrările sfatului în aceşti ani 21 îşi încep cariera la 
curtea marelui domn. Că acest raport de fo* s-a mentinut până în preajma conflictului ne arată documentul din 1 523 ianuarie 8 
(M. Costăchescu, op. cit., 1 943, p. 429). Observăm aici că cel putin opt (pe care-i cunoaştem cu siguranţă) din cei 1 7  sfetnici au 
fost boierii ştefanieni: Totruşan logofătul, lsac, Negrilă, Toader Bubuiog pârcălab de Cetatea Nouă, Luca Arbure portarul 
Sucevii, Hrană spătar, Eremia vistier şi Cozma Şarpe postelnicul. 

74 llie Minea, Istoria românilor (1517-1601 ), curs litografiat, Iaşi, 1 928. 
7s V. nota 72. 
76 V. N. Stoicescu, Usta marilor dregatori ai Moldovei (sec. XN-XVll), în AIIA/, Vill, 1 97 1  (Extras). 
n în doc. din 1 508 februarie 2 (DIR, XVJ/1 , nr. 64, p. 70) observăm că a fost suplinită după o lungă vacanţă functia 

de mare vornic pe care o ocupă Dragoş, fost la Neamt. iar în locul său vine Ion Frunteş stolnicul, Dan Bolea devine mare spătar, 
Coste Câ.rje mare stolnic, iar Petrică paharnic. 

78 M. Costăchescu, Doc. Bogdan, p. 475. 
"'DRH. XVI,/1, nr. 78, p. 83. 

80 M. Costăchescl.l. np. cit. 
11 DRH, XVIII. m. 80. p. 85 . 
"' Gr. Ureche. op. cit. , p. 131: ,,lntr-oceloşi o.n ( 15 1 1, n.ns.) au murit şi Tăutul logofl!tul". 
83 Cronicile sluvu-rumilne, p. 11 şi 37. 
84 M. Costăchescu, op. ctt., p. 440. 
as Ibidem, p. 454. 
86 DRH, XVUI, nr. 98, p. 98-99. 
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din acei ani şi înlocuiţi de Petre Carabăţ şi, respectiv, Talabă, apoi venirea a doi pârcălabi la Neamţ, 
Costea Cârje fost stolnic şi Condrea, un nume nOJI în sfat, ca de altfel şi cel al lui Stârcea, care a ocupat 
locul lui Cârje. În ultimul an al domniei lui Bogdan vodă îşi fac apariţia alte nume n�i :  Toader Bubuiog 
pârcălab de Cetatea Nouă, Ieremia ·vistiernicul (doc. din 1 5 1 6  decembrie 1 6)87• In cadrul aceluiaşi 
document mai observăm şi dispariţia neaşteptată a marelui logofăt !sac, înlocuit de Gavriil Totruşanu. 

Făcând un mic bilanţ al dinamicii dregătorilor în cadrul sfatului domnesc, fapt generat 
îndeobşte de evoluţia evenimentelor, putem trage câteva concluzii preliminare : 

1 )  moştenind de la tatăl său sfatul domnesc (Ioan Tăutu88, Şteful89, Giurgea Dolh vornicul90, 
Toader91 şi Negrilă92 pârcălabi de Hotin, Eremia93 şi Dragoş94 pârcălabi de Neamţ, Şandru pârcălab de 
Cetatea Nouă95, Luca Arbore portarul Sucevei96, Clănău spătarul97, !sac vistierul98, Cozma Şarpe 

87 Ibidem, nr. 1 0 1 ,  p. 102-103. 
88 Despre această ilustră persoană a Evului Mediu românesc, cu .cea mai lungă carieră în cadrul aceleiaşi dregătorii 

( 1 475-1 5 1 1 )  (v. M. Costăchescu, Doc. Ştefan, p. 25-28, N. Stoicescu, Dicţionar, p. 287-288 ;  Şt. S. Gorovei, Activitatea 
diplomatici! a marelui logofilt Ioan Tilutu, în "Suceava. Anuarul muzeului judetean", V, 1 978, p. 237-25 1 şi M. Cazacu, A 
propos de laţco de Suceava: entre le mythe et la realite, în vol. ,,Istoria ca lectură a lumii. Profesorului Alexandru Zub la 
împlinirea vârstei de 60 de ani", Iaşi, 1 994, p. 1 02-1 05). Personalitatea sa este prea bine cunoscută ca să mai stăruim asupra ei. 
Mentionăm doar faptul că o fiică de a sa a fost căsătorită cu Dragotă Săcuianul ceaşnicul (DIR, XVIII,  nr. 260, p. 295). 

89 Unul dintre cei mai fideli boieri ai lui Ştefan cel Mare şi descendent dintr-un vechi neam boieresc, v. la 
M. Costăchescu, Doc. Bogdan, p. 263-264, unchiul de soră a lui Grincovici pârcălab de Hotin (DRH, XVIII,  nr. 80, p. 85). 

90 Cariera acestui dregător voinic între 1 503 şi 1 506) la M. Costăchescu, Doc. Bogdan, p. 390-395. 
91 Persoană puţin cunoscută deoarece apare doar ca martor ( 1493- 1 5 1 0), î'ară a i se cunoaşte proprietă�le. 

Nu-l înregistrează nici N. Stoicescu, op. cit. din această cauză; v. şi Alexandru I. Gonţa, Documente privind istoria 
Rom!Jniei. A. Moldova, veacuririle XJV-XV/1, Indicele numelor de persoane, edi�e îngrijită şi cuvânt înainte de I. Caproşu, 
Bucureşti, 1 995, p. 674. 

92 Nu se poate stabili cu certitudine descendenta acestui boier care a avut o carieră politică lungă, ştiind să evite 
momentele "delicate" ( 1 498-1 530) (v. Ibidem, p. 505). 

93 Începe cariera în sfatul lui Ştefan ca mare postelnic (1481-1495), apoi ca pârcălab de Neamţ ( 1 495- 1 5 1 3). Pe baza 
doc. din 1495 ianuarie 1 2  (DRH, III, nr. 1 6 1 ,  p. 297-298), unde se arată că acesta împărţea satul Ecuşani cu Clănău spătarul, 
AL. I. Gonţa, op. cit., p. 289, a presupus rudenia între aceşti doi demnitari. 

94 Este numit pârcălab de Neamt la 1498 septembrie 24 (DRH, m:, nr. 230, p. 408), atunci când Ştefan cel Mare îl 
proclamă succesor pe Bogdan, semn de fidelitate fată de noul voievod. Nu întâmplător acesta din urmă, după cum am arătat mai 
sus, îl numeşte mai târziu mare vornic (între 1 5 1 3-1515). A fost cuscrul lui Petre Carabăt) v. DIR, XVII I ,  nr. 388, p. 425 şi în 
special articolul lui Şt. S. Gorovei, Milnuriile unui document, în CI, Xll-XIll, 1981-1982, p. 307-3 16). 

95 A fost un boier loial Muşatinilor. Mare comis ( 1 486--1492), apoi pârcălab la-cetatea Nouă ( 1 492-1 508), rămâne în 
sfat fără titlu până la 1 520 (34 de ani în sfat !) (v. N. Stoicescu, op. cit. , p. 286). 

96 Una dintre cele mai însemnate figuri ale epocii. Descendent dintr-un vechi neam aristocratic moldovenesc, fiul 
eroului apărării Cetă�i Neamţului de la 1476, unde îşi pierde, probabil viaţa (v. I. Caproşu, Biserica Arbure p. 7). Ne întrebăm 
cu această ocazie dacă nu cumva în memoria tatălui său a poruncit Luca să fie isprăvită construc�a ctitoriei sale de la Arbure 
către data de 29 august, atunci când se sărbătoreşte hramul "Tăierii Capului Sf. Ioan Botezătorul"? (Doar această sărbătoare este 
dedicată martirilor); a se compara cu Biserica de la Reuseni, care are acelaşi hram şi este dedicată memoriei tatălui ctitorului, 
căzut de moarte violentă. Arbure primeşte postul de portar al Cetăţii de Scaun, pe care 1-a deţinut toată viaţa, încă la 1486 
septembrie 14 (DRH, ll, nr. 264, p. 406). Dispare apoi pentru o perioadă din sfat, păstrându-şi totuşi functia, deoarece în 
documente nu apare nimeni ca titular al acestui post. Reapare printre marii sfetnici la 1 497 septembrie 24, ca semn de 
recunoştinţă pentru eroica apărare a Cetă�i de Scaun în timpul războiului, pe care a condus-o (încă o dovadă că nu şi-a pierdut 
postul). A fost un boier loial domdblui, dacă este să trecem peste "episodul" de la 1 504, cu o mare autoritate, izvoarele 
indicându-ne clar că a fost printre primii sfetnici ai ţării ("np·uoKA3ATEA .. ") (Macarie). Wapowski îl caracteriza astfel: "Copacius, 
vir fortis et magni apud suos homines". Numele neamului Arbureştilor, care dăinuie până astăzi, s-a transmis prin fiicele sale. 
Din mai multe fete câte a avut, să reţinem aici numele Sofiicăi, care a fost căsătorită cu Gavriil Totruşanul. 

97 încă un boier înrudit cu familia domnitoare prin so{ic. "Cneaghina" lui a fost Dragna, fiica hatmanului Şendrea �i a 
surorii lui Ştefan cel Mare, Maria, prin urmare vară cu Bogdan vodă: "a noastrli. seminve" cum o nume�tc in doc. din 1508 
martie 2 donmul (D/R, XVIII ,  nr. 7 1, p. 7:'1). Mare spătar (1486--1 507) a fost incuscrit cu Ieremia visti�<micul (DIR, XVII4, 
p. 2 15);  v. şi M. Costllchescu, Duc. Buxdun, p. 222-225 ; N. Stoicescu, op. cit .• p. 265. 

"" Alt boier cunoscut tn epocA. îşi incepe cariera ca vi,.tier de pc la 1 489, atunci când este menţionată sopa lui, 
Neacşa, ,,fata unui vornic. giupâncasa lui Isac vistier" (DRH, III, nr. 52, p. 98). A fost un subaltern de-al lui Boldur =le 
vistier, al cărui post i'l ocupă la 1 49 1  şi pAnă Ia 1 508. Scurt timp, în legătud cu evenimentele de la 1:'109 ocupli pârcăllibia 
Romanului. in care funclie negociază tratatul moldo-polon (1510 ianuarie 22). Din 1 5 1 1  este mare logofăt. O menţiune 
interesantă o găsim intr-un doc�mcnt de la Bogdan al ill-lca, aUrc�lit liovcnilor (,,Arhiva istoricA a României", II I ,  Bucure�ti, 
1 865, p. 7) şi în .,;an, se spune eli Isac a cx .. rcilat funcţia de vame� de Suceava. Din cuprinsul său ar reieşi el Isac a deţinut 
această funcp.e în "cumul" cu cea de mare vtstier, însă nu ştim dacă aici a fost o exceptie sau ceva permanent (v. 1. Capro�u. O 
istorie u Moldovei prin relaţiile de credit, piJniJ kJ mijlocul se,·ulului al XVIII-leu. Iaşi. 1 989, p. 33). 
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Postelnicul99, Cazma Moghilă ceasnicul100, Fruntes stolnicul101 si Petrică Hărmanovici comisul 102), . . . 

Bogdan vodă destul de lent, "în valuri", ca să nu provoace cezuri grave, admite în structurile de 
guvernământ noi boieri. Primul val poate fi încadrat cronologic între anii 1507 şi 1510. În prima etapă, 
după războiul cu Ţara RoiŢlânească şi cu Polonia, apar nume noi : Dan Bolea spătar101 înlocuindu-1 pe 
Clănău, vare a ieşit din viaţa politică104, Coste Cârje stolnicul10� şi Petrică paharnicul106• Războiul cu 
Polonia u dus la înrolarea în reprezentanta ţării a unor boieri tineri, foarte probabil evidenţiaţi în urma 
luptelo' : Cazma pârcălab de Neamţ107, Vasco de Cetatea Nouă108, Grincovici de Hotin109, Toma Căţelean 
comisul 1 10 si Gavriil Totrusan marele vistiernic 1 1 1 •  Al doilea val de schimbări a avut loc în a doua parte a . . 

99 Aparţinea puternicei familii a Găneştilor (Ştefan S. Gorovei, Găneştii şi Arbureştii (Fragmente istorice. 1 538-

1541 ), în C/, IT, 197 1 ,  2, p. 143-159. Pe întreg parcursul carierei sale a deţinut dregătoria de mare postelnic ( 1 50 1-1 523 ). A fost 
un boier foarte influent şi bogat. Soţia sa Drăghina a fost fiica lui Hărman pârcălab (v. N. Stoicescu, op. cit., p. 328-329). 

100 Este cunoscută legenda culeasă de către Ion Neculce în O .wmc1 de cuvinte legată de aprodul Purice. Cercetările 
ulterioare au arătat că acest boier, Cazma Movilă, nu a fost strămoşul Movileştilor şi că legenda poate fi mai degrabă a neamului 
Purice dornic de preamărire (Şt. S. Gorovei). Funcţia de ceaşnic o deţine între 1490 şi 1 507 ; după aceea rămâne în sfat ca boier 
netritat ( 1 508-1 5 1 3) (v. Ibidem, p. 279-280). 

101 Descendentul unei vechi familii. Înainte de a ajunge în sfat a exercitat funcţia de stolnic, subalternul lui Matei 
mare stolnic (DRH, m, nr. 20, p. 34). Această din urmă dregătorie o ocupă între 1489 şi 1 507. Dispare din viaţa politică în 
timpul războiului cu Polonia (v . .  Costăchescu, op. cit., p. 35 1-353). 

102 Fiu al lui Hărman pârcălabul, Petrică, conform documentelor interne s-a aflat în dregătoria de comis între 1 492 şi 
1 508. Dispariţia sa de pe arena politică, credem că este legată în primul rând de evenimentele ce au avut loc în timpul războiului 
moldo-polon din 1 509. Cronica consemnează că Petrică "şafariul", alături de alţi boieri mari a fost luat prizonier în timpul 
nefericitei bătălii de pe Nistru din 4 octombrie (Gr. Ureche, op. cit. , p. 1 3 1) .  Documentul din 1 5 1 3  martie 7 (D1R, XVII I ,  nr. 8 1 ,  
p. 86) ni-l arată la acea dată deja mort. 

103 Credem că acest Dan spătar este aceeaşi persoană cu Dan Bolea · pârcălabul de Hotin de la 1 5 10. Spre această 
părere ne duce observaţia că în textul tratatului din 1 5 1 0  februarie 7 şi doc. din 1 5 1 0 septembrie 2 1  (Ibidem, nr. 78, p. 82-84) 
funcţia de spătar rămâne vacantă, iar Dan Bolea este deja trecut staroste de Hotin. Probabilitatea unei confuzii între doi boieri cu 
un asemenea nume, destul de rar întâlnit la acea vreme, ni se pare infim de mică (v. şi Al. I. Gonţa, op. cit., p. 144). Dan Bolea 
probabil s-a manifestat ca un bun oştean, deoarece a fost remarcat de către domn, care i-a dat două funcţii cu specific militar. Ca 
pârcălab de Hotin a fost între anii 1 5 1 0 şi 1 5 1 3, apoi dispare din documente, 

104 În doc. din 1 508 martie 2 (DJR, XVIII , nr. 7 1 ,  p. 75-76) se arată că Bogdan vodă îi întăreşte lui Clănău spătar şi 
jupânesei sale Dragna mai multe sate, dreaptă şi credincioasă slujbă. Iar în sfatul domnesc mărturiseşte ca spătar Dan Bolea. Prin 
urmare dispariţia lui Clănău din sfat nu era rezultatul unui conflict. 

10� Coste Cârje este reprezentantul unei familii cu puternice tradiţii în viaţa politică. Amintim doar aici că fratele său 
a fost ilustrul diplomat Luca Cârje humelnicul. A fost un subaltern al lui Frunteş. apoi îi ocupa locul (Ibidem, nr. 6 1 ,  p. 66-67). 
Din anul 1 5 1 5  decembrie 21 (Ibidem, nr. 100, p. 101 )  este pârcălab de Neamţ, funcţie ce a deţinut-o până la 1 530 (v. N. 
Stoicesacu, op. cit., p. 299). 

106 Petrică paharnicul a avut o carieră vertiginoasă. N. Stoicescu, op. cit., p. 323, îl credea văr cu Toader Băloş 
logofătul pe baza documentului din 1 562 martie 10 (DJR, XVII I ,  nr. 1 54, p. 1 58). Mare ceaşnic până la războiul cu Polonia, 
după care pe scurtă vreme dispare din sfatul domnesc; devine apoi pârcălab de Cetatea Nouă între 1 5 1 3  şi 1 523. Pe la începutul 
acelui an, Ştefăniţă vodă îl numeşte portar de Suceava în locul destituitului Arbure. După complot cariera sa politică se încheie, 
probabil din cauza unei atitudini ezitante. Este atestllt ca hotarnic la 1 528 (Ibidem, nr. 253, p. 287). 

101 Al. 1. Gonţa, op. cit., p. 1 33.  Îşi începe cariera pe timpul lui Ştefan ce Mare ca uşer (DRH, m, nr. 89, p. 1 77). 
Pârcălăbia Neamţului o deţine până la 1 5 1 5  aprilie 20, însă rămâne în sfat ca boier netritat până la 1 5 1 8  aprilie 23 (DJR, XVIII, 
nr. 127), după ce dispare din actele interne. Nu este exclusă posibilitatea morţii sale în lupta de la Ciuhur. 

108 Ibidem, nr. 78, p. 82-84. Nu cunoaştem prea multe despre acest dregător. Dispare imediat din acte după această 
dată. Legătura dintre acest Văscan şi boierul Vasco care apare în sfat fără titlu în timpul minoratului lui Ştefăniţă vodă ni se pare 
plauzibilă, fiindcă nu putea deveni sfetnic, mai ales în acea perioadă, un individ fără vreo experienţă politică. 

109 Făcea parte din puternicul neam al lui Hrinco, cunoscut în secolul al XV-lea (M. Costăchescu, op. cit. , p. 309). A 
fost nepotul lui Şteful fost pârcălab (DJR, XVIII, nr. 80, p. 85). Ajuns pârcălab de Hotin tovarăş al lui Negrilă, i-a fost devotat 
domnului în timpul conflictului de la 1523, deoarece rămâne în sfat ca boier netitrat până la 1 528 (N. Stoicescu, op. cit., p. 309). 

1 10 Este considerat descendentul boierului Ivan Căţelean din secolul al XV -lea (M. Costăchescu, Documente înainte 
de Ştefan cel Mare, voi. IT, B ucureşti, 1 932, p. 45 1 ). Credem că este acelaşi Toma comis, care apare în documentul din 1 508 
februarie 16 (DIR, XVIII ,  nr. 68, p. 72-73), fiind un subaltern al lui Petrică Hărman. Dispare din acte în urma evenimentelor de 
la 1523. 

1 1 1 Cariera vistiemicului. apoi logoflitului Tolru�an este foarte hine cunoscutll. deoarece a fost i mplicat în toate 
evenimentele �i intrigile de la curtea mai multor domni pe parcursul o mai multor decenii. Aceastll .. activitate" i-a adus atât de 
răvnitele mAriri ( 1 5 16, 1538), dl.t şi inevitabil�: căderi ( 1523 ), iar pânll la urmll. chiar �i moartea de securea gâddui lui Petru vodll 
Rareş ( 1541). A fost etichetat in istoriografie ca un "trlldlltor patologic" luându-sc aici drept criteriu fidelitatea fati!i de domnie 
(N. Grigoraş, Ştefan cel Tunăr . . . . p. 4). Nu putem fnsll. sll. nu-i recunoaştem şi capadtiilik can:: au dus la o asemenea longevitoh:. 

politică. Î�i incepe cariera la curtea lui Ştefan cel Mare ca spătar (1. Bogdan, op. cit. , p. 468). Pe timpul lui Bogon vodă ( 1 507) 
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domniei lui Bogdan vodă pe parcursul anilor 1 5 10-15 17, ca urmare a unei permanente stări de tensiune 
provocată de conflictele cu tătarii si cu Tara Românească. Acum apar: Hrană spătarul1 12, Talabă pârcălab 
de Hotin 1 13• Condrea de Neamţ 1 14.

'
Stârc�a stolnicul1 1�. Petrea Carabăţ1 16, Ieremia vistiernicul 1 17 şi, nu în 

ultimul rând, Toader Bubuiog pârcălab de Cetatea Nouă1 18• 

2) Domnul a recurs la o treptată "împrospătare" a sfatului, ca rezultat al evoluţiei 
evenimentelor. Recrutarea unor boieri tineri a fost făcută, de regulă, dintre subalternii marilor dregători, 
al căror loc în sfat I-au ocupat (Gavriil Totruşanul, Isac, Ieremia, Toma Căţelean, Dragotă Săcuianul). 
Am văzut că mai ales în perioadă de extremă tensiune şi sforţări de ordin militar domnul putea să ac1epte 
venirea unor boieri cu capacităţi militare deosebite din afara curţii (Dan Bolea, Hrană, Talabă, Stârcea, 
Condrea, Petre Carabăţ). Aceştia, după cum au arătat evenimentele, în marea lor majoritate au fost fideli 
familiei domnitoare, în timpul cunoscutului conflict de la 1 523. Bogdan vodă nu a putut să se lipsească 
nici de experienţa foştilor mari dregători, aceştia rămânând mai departe să participe la lucrările sfatului 
(Şteful, Negrilă, Cozma, Isac, Şandru, Cozma Movilă). 

3) Modificările puteau fi operate de către domn, atât din iniţiativă proprie (bunul plac), cât şi la 
recomandarea sau chiar insistenta marii boierimi. Pentru cazul din urmă, putem da exemplul prezenţei în 
sfat a unor rude ai marilor şi influenţilor sfetnici, ceea ce ne-ar ajuta să surprindem şi natura raporturilor 
din interiorul clasei politice a ţării 1 19• Astfel, observăm că Şteful este unchiul lui Grincovici, iar acesta 
din urmă rudă cu Stârcea. Mai mult ca probabil că Dragotă a fost adus în sfat la stăruinţele socrului său, 
marele logofăt Ioan Tăutul, încă înaintea morţii sale ( 15 1 1) .  Nu putem trece cu vederea nici tendinţa uşor 

devine vistiemic. secondându-1 pe Isac (DIR, XVII I ,  nr. 58, p. 62-64). În sfat apare după război, înlocuindu-1 pe acelaşi Isac, 
căruia, după cum am văzut i s-a dat pârcălăbia de Cetatea Nouă pe scurt timp. Tot pe Isac îl înlocuieşte şi în marea logofeţie în 
cursul anului 1 5 16 (Ibidem. nr. 10 1 ,  p. 103 ): Nu este exclus să fi fost la mijloc şi o intrigă din partea lui Totruşan, care a 
beneficiat din plin de această înlăturare. Rămâne mare logofăt până la conflictul de la 1 523, în care s-a implicat neinspirat. Mai 
atragem atenţia asupra faptului că Gavriil Totruşan nu a fost ginerele lui Luca Arbure. aşa cum mult timp s-a crezut (E. Kozak, 
op. cit. , p. 56; N. Stoicescu, op. cit. , p. 332). A fost căsătorit cu o Ana (m. 152 1  decembrie 5 ), iar Sofiica, bănuita sa soţie, fiica 
lui Arbure. era cneaghina unui alt Gavriil vistiemic (de unde şi confuzia), ce se trăgea din familia lui Mihail Misici, aşa cum ne 
arată documentul de la 1 5 1 8  noiembrie 9 (DIR, XVII I ,  nr. 1 2 1 ,  p. 128). Rudenia cu Arbore nu poate fi îndreptă�tă nici prin 
ipoteza că soţia sa era Ana. altă fiică a lui Arbore. care era căsătorită cu Plaxa comisul. 

1 12 Nu-i putem stabili cariera până la apariţia în sfatul domnesc. Având în vedere funcţiile militare pe care le-a ocupat 
trebuie să presupunem că a fost evidenţiat şi promovat de către domn pentru capacităţile sale războinice, fapt foarte improtant 
pentru acea, deloc liniştită, vreme. Nu ştim în ce măsură a contribuit la obţinerea victoriei de către Ştefăniţă vodă la 1 523, însă 
ştim că a primit după aceasta una din cele mai importante dregătorii, pe cea de vornic (v. şi Al. 1. Gonţa. op. cit., p. 652). 

1 1J Puţine lucruri cunoaştem despre acest boier. Ascensiunea sa poate avea acelaşi model ca şi al precedentului. 
Păstrează fidelitate familiei domnitoare în anul de grea cumpănă 1 523, pentru care este păstrat în sfat, chiar dacă nu mai este 
pârcălab (v. N. Stoicescu. op. cit .. p. 330). 

1 14 Altă figură enigmatică, căreia nu-i cunoaştem nici ascendenta. nici cariera. Dispare din funcţie la 1 523, cu 
siguranţă fiihd una din victimele acelor evenimente. Lipsa izvoarelor nu ne permite nici să stabilim de partea cui a luptat în acel 
an (v. Al. 1. Gonţa, op. cit. , p. 1 1 7). 

1 1� Unnaş al cunoscutei familii Tăbuci, Ion Stârcea a fost înrudit prin soţie cu un alt membru al sfatului Grincovici. 
Fratele său Mihu a fost în aceeaşi vreme pârcălab de Cetatea de Baltă. A fost fidel lui Ştefăniţă alături de rudele sale (v. N. 
Soitcescu. op. cit. , p. 325-326). 

1 1fi Figură notorie printre marii boieri ai perioadei în discuţie. A fost ginerele lui Dragoş vomicul (v.n. 100), căruia nu 
credem că îi succede din întâmplare. Eroul de la Ciuhur. este primul dregător menţionat în documente ca vomic al Ţării de Jos 
(Hurmuzaki, ll/3, p. 442). Puternic implicat în evenimentele de la 1 523. fuge în Ţara Românească, după care dispare din izvoare. 

1 1 7  Înrudit cu fami lia domnitoare prin sova sa Anuşca. fiica lui Dragoş, nepoata de fiu a lui Duma pârcălab, vliml lui 
Ştefan cel Mare DIR XVIII , nr. 286, p. 320--321 ). Incepe cariera ca vistiemic de grad inferior pe la 1 499 (DIR, m .. nr. 243, p. 
432). Făcând parte din partida domneo.scii a fost folosit adesea in solii (v. N. Stoicescu, op. cit . . p. 304). Nu �tim ce motive I-au 
determinat să ia o pozitie: ostilă fală de Ştefll.nilll. care după infrângerea rebeliunii ii pllslrea7.ă viala. obliglindu-1, se parc, să se 
călugărească (Evloghie). 

"" Acwn îşi incepe cariera in sfatul domnesc unul dintre cei mai fideli boieri ai familiei domnitoare (v. la Maria 
Magdalena Szikcly, Marii logofeti ui Moldovei lui Petru Rareş (/), în SM/M, voi. XIII, 199.5, p. 86). 

"'' Pentru aşa numita .,politică de familie" în stare să modifice directi ile politice ale statului în funcţie de interesele 
marii boierimi v. programaticul studiu al lui Ştefan S. Gorovei, Clanuri. familii, autnritllţi, puteri fn Moldnv" (secolele XV
XVII), in ,,Arhiva genealogicl", 1 (VI). nr. 1-2, 1994, p. 87-94. 
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schiţată în această perioadă de a păstra vreo dregătorie în cadrul aceleiaşi familii 120• Cel mai grăitor 
exemplu este cel al lui Dragoş vornicul, căruia îi urmează în funcţie ginerele său Petre Carabăţ. 
Recunoaştem că acest boier a dat dovadă de calităţi militare şi politice excepVonale, însă faptul că el a 
obţinut o funcţie de o asemenea importanţă fără vreun obligatoriu în acest caz cursus honorum în cadrul 
sfatului, nu poate înlătura cel puţin suspiciunea unei eventuale intervenţii din partea influentului său 
socru. Tot aici putem aduce şi exemplul portarului de Suceava Luca Arbure, care 1-a avut ca subaltern pe 
nepotul său Dragoş de la Poartă1 2 1 •  Este foarte probabil că dacă evenimentele n-ar fi avut o turnură atât 
de tragică pentru bătrânul p<»"tar şi neamul său, acest Dragoş i-ar fi ocupat locul. 

4) "Partida" domnească în sfat, pe lângă boierii promovaţi de voievod în timpul războiului, mai 
era compusă şi din rudele domnului (Clănău spătar şi Ieremia vistiernicul), folosiţi pentru a susţine şi 
promova linia sa politică, precum şi ca oameni de maximă încredere în diverse solii delicate 122• 

Pentru a înţelege mai bine situaţia creată în Ţara Moldovei în timpul domniei lui Bogdan vodă 
se impun câteva cuvinte despre raporturile domnului cu Biserica. În istoriografie s-a observat că aceste 
relaţii au fost destul de încordate, cel puţin diferite faţă de perioada anterioarăm. Astfel, N. Grigoraş 
vedea cauza ostilităţii înaltului cler faţă de urmaşul lui Ştefan în defectul său fizic 124, iar de aici, conform 
mentalităţii vremii, în credinţa inaptitudinii acestuia de a domni 12�. Documentele interne dintre anii 1 504 
şi 1 5 1 7, dar şi mai târziu, ne arată că nici un reprezentant al marelui cler nu făcea parte din sfatul 
domnesc, lucru neobişnuit pentru epoca lui Ştefan cel Mare. Probabil, atunci a avut loc un conflict între 
domn şi mitropolitul Gheorghe, însă nu ştim cu siguranţă din ce cauze. Atitudinea domnului se schimbă 
după moartea ierarhului în anul l 5 1 1 126, manifestată prin numărul crescând al daniilor pentru Biserică127, 
ceea ce ar putea servi drept o dovadă în plus pentru ideea unui conflict dintre cei doi 12H. Indiferent de 
faptul ce a stat la baza acestei adversităţi, trebuie să subliniem că în câştig de cauză a fost doar marea 
boierime, care şi-a văzut înlăturat un "concurent" tradiţional jncomod la guvernare. 

Stabilirea naturii raporturilor dintre marea boierime şi domnie, mai ales în condiţiile unei acute 
penurii a izvoarelor, poate fi efectuată şi printr-un studiu cantitativ al documentelor interne. Pentru 
aceasta trebuie să stabilim cuantumul aproximativ (nu putem şti, evident, cu exactitate numărul total al 
documentelor emise de cancelaria lui Bogdan vodă) al tuturor actelor ai căror beneficiari 129, indiferent de 
natura documentelui - fie el danie domnească, cumpărare, vânzare, schimb de ocini, donaVe particulară 
- erau marii boieri sau familiile lor. Astfel, observăm că din cele 67 de documente interne ce ni s-au 

120 M. Cazacu, op. cit. , observa că din neamul lui Iaţco, unul din marii boieri de la sfârşitul sec. al XIV -lea, au ieşit 
mai mulţi logofeţi, inclusiv şi Ioan Tăutu. 

121 M. Costăchescu, Dac. Ştefan, p. 55, pe baza doc. din 1 520 iulie 28. 
122 Pentru această problemă, v. studiul lui N. Stoicescu, Legăturile de rudenie dintre domni şi marea boierime şi 

importanţa lor pentru i.�toria politică a Ţării Romiineşti şi Moldovei (secolul XV-inceputul .�ecolului al XVI-lea), în "Danubius", 
V, 197 l , p. 1 1 5-1 37.  

12J Al. Boldur, Biserica Ortodo.xiJ din Moldova in timpul domniei lui Bogdan al III-lea şi Şteftlniţtl, în MMS, 1 967, 
p. 246, observa un ,.oarecare dezinteres domnesc (al lui Bogdan, n.ns.) faţă de biserică". 

124 N. Grigoraş, Moldova lui Ştefan cel Mare, Iaşi, 1 982, p. 276-277. 
12.� !olanda Ţighiliu, Omul fizic şi omul psihic in societatea romiineascd (secolele XV-XVII), în SMJM, 

xm. 1 995, p. 1 1 6. 
126 Ibidem, p. 1 9 1 .  
127 Al. Boldur, op. cit. , p. 246-247. 
12" Nu este exclus ca în acest conflict să se fi impl icat şi patriarhul de la Constantinopol. căruia domnul pe la I SOR îi 

refuză venirea în Moldova (v. Marin Popeseu-Spineni, Procesul milnt!tstirilor fm:hinate. Contribuţii la istoria socialt!t 
româneruct1, Bucureşti , 1 936, p. 28). Pc de altă parte, acest refuz poate fi urmarea faptului că Bogdan vodă n-ar fi dorit să 
provoace nemulţumirea papei, la care domnul Ţării Moldovei a apelat pentru a arbitrd conflictul moldo-polon. 

"'' Vom considera ,.beneficiari" a �:ro.\·so modo nu doar persoanele pentru care se emite hrisovul, ci şi acelea care 
beneficiază indirect de el, deoarece un document este un act de "deosebită milă" domnească, dacă ne raportăm la numărul mare 
de propricla.li. �.:u•·c, cuufuuu cutumei, trebuie si-�i rcînnoiască, întărcascll, în sensul direct al cuvdntului, posesiunile, inr 
vânzările-cumpllrllrile �i schimburile <.le oei ni numai astfel primesc o valoare jurididi. De aceea. credem că grupiind documentele 
pe categorii vom putea, cel pu1in aproximativ, sll. stabilim atitudinea voievodului fată de o anumitll categorie socialll şi ponderea 
acesteia într-o domnie anume. 

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro 



12 VIRGIL PÂSLARIUC 

păstrat de la acest domn130, în 20 dintre ele figurează marea boierime13 1 ,  prin urmare aproximativ 113 din 
numărul total. De aici rezultă că Bogdan vodă în politica sa funciară, în linii generale urma calea tatălui 
său, încurajându-i mai ales pe proprietarii mici şi mijlocii, dar nici ponderea marii boierimi nu era 
neglijabilă. Analiza cantitativă este doar un indiciu şi necesită, în primul rând, studii comparative cu alte 
perioade 1 32• 

Dacă Bogdan vodă, urmând politica tatălui său a avut grijă să nu permită crearea unor mari 
latifundii individua1e133, el nu a reuşit, însă, să împiedice gruparea proprietăţilor pe neamuri , ceea ce a 
dus la formarea unor vaste domenii, familiale, virtuale epicentre ale rezistenţei boiereşti. Fenomenul a 
fost sesizat încă de M.  Costăchescu, care, descriind domeniul Găneştilor, scria următoarele : "Nu departe 
de Laţcani, Cozma Şarpe avea satul Hodorăşti, în Cârligătură, şi Drăguşeştii, numiţi şi Mihăileştii. Şi nu 
prea departe, tot în Cârligătură, sora lui Cozma, Marena, avea satul Voineşti. Alte rude apropiate erau la 
Păuşeşti, lângă Hodoreşti şi, alături, la Hăsnăşeni, apoi în sus, pe pârâul Sârca, lângă Mădrâjeşti, la 
Străviceni, fusese vara lui Cozma Şarpe, Maruşca, jupâneasa lui lvan protopop. Foarte aproape de 
Străviceni, lângă Albeşti, fusese satul lui Cozma, Scorţeştii, din documentul din 1506 aprilie 14, apoi în 
apropiere de acesta, Ciunceştii, Cristeştii de azi, alături , Coşeştii a surorii, Magdalinii, şi peste deal, 
Gănestii, satul fratelui, Ion Gănescul, si peste deal, satele neamurilor de la Strungă, Crivestii, Hodcestii, ' ' ' ' 
Răvăcanii şi Găurenii. Aproape, peste Codru, erau Vălenii, numiţi mai înainte Şcheia, apoi Poenile, de la 
ţinutul Romanului, Homicenii, de la ţinutul Neamţului, Tatomireştii, de la gura Orbicului, şi altele, pe 
Calniş şi pe Cracău şi peste Prut. Sate aproape unele de altele - conchide autorul - şi neamuri multe şi 
puternice, care se puteau întâlni şi uni repede şi la bine şi la rău, explică puterea acestor boieri, care au 
vrut să stăpânească Moldova, în prima jumătate a veacului al XVI-lea" 134• Nu prea avem ce adăuga la 
aceste rânduri ale marelui nostru medievist, doar că, la 1 523, acest domeniu boieresc a devenit centrul 
"frondei" nobiliare. Dar câte vor fi fost "asemenea centre" pe întreg teritoriul ţării !m 

Chiar dacă Bogdan vodă era legat de marea boierime, el nu s-a lăsat intimidat de puterea 
acesteia. Fiind "puţin despărţitu de firea tătâne-său", conform caracterizării lui Grigore Ureche136, a ştiut 
să înfrunte, când interesele majore i-o cereau, şi marile neamuri. În acest sens avem o mărturie ce ni s-a 
păstrat într-un document de la 1546 mai 1 8, în care Petru vodă Rareş vorbind despre o jumătate de sat de 
Ţăpeşti, pe Bârlad, arată că "a luat-o fratele Domniei mele, Bogdan voievod, de la Dragoş, ce a fost 

130 DIR, XVJ/1,  nr. 37-103, p. 42-106. 
13 1 Ibidem, nr. 37, p. 42-43 (Toader pisarul) ; nr. 4 1 ,  p. 46-47 (Cozrna Şarpe) ; nr. 43, p. 49 (Luca Arbure); nr. 52, 

p. 56--57 (Moghilă ceaşnicul), nr. 53, p. 57-58 (urmaşii lui Dragoş viteazul şi lui Iachim Săcuianul); nr. 54, p. 58-59 (Ieremia 
vistiernicul) ; nr. 58, p. 62-M (Gavriil Totruşanul); nr. 61 ,  p. 66--67 (Coste Cârje stolnicul) ; nr. 7 1 ,  p. 75-76 (Ciănău spătarul); 
nr. 76, p. 80--8 1  (Giurgea Hrabor comis şi Giurgea pârcălabul); nr. 77, p. 81-82 (fiicele lui Iaţco Hudici) ; nr. 78, p. 82-84 
(Dragoş vornicul) ;  nr. 80, p. 85-86 (Grincovici pârcălab şi Şteful pârcălab) ; nr. 8 1 ,  p. 86--87 (lsac logofătul) ; nr. 92, p. 93-94 
(Ion Frunteş) ; nr. 1 0 1 ,  p. 102-103 (Cozrna Şarpe); nr. 103, p. 1 05- 106 (Ieremia vistiernicul) ; nr. 104, p. 1 06--1 08 (Luca 
Arbure) ; nr. 95, p. 95-96 (Mihul medelnicer). 

132 Astfel, pentru perioada următoare, atunci când în Ţara Moldovei s-a instituit regenţa domnească pe timpul 
minoratului lui Ştefăniţă vodă, numărul documentelor emise pentru marea boierime, doar în cinci ani creşte Ia 33, v. Ibidem, nr. 
1 06, p. 1 1 0-1 1 1  (Cozrna Şarpe); nr. 108, p. 1 1 1 -1 12 (Ieremia vistier) ; nr. 109, p. 1 14-1 1 5  (Andruşco Boldur, fiul lui Boldur 
marele vornic) ; nr. 1 15, p. 1 2 1- 122 (Cozrna Şarpe); nr. 1 1 9, p. 1 26 (Toader Bubuiog) ; nr. 1 20, p. 1 27 (Grincovici) ; nr. 1 23, p. 
1 3 1-1 3 1  (Cozrna Şarpe); nr. 1 25, p. 1 34-136 (Cozma Şarpe): nr. 1 33, p. 1 45- 1 47 (copiii lui Mihul mcdelnicerul ) ;  nr. 1 35, p. 
1 48-1 50 (Dro:�got.ll. Sllcuianul); nr. 1 36. p. 1 50- 1 5 1  (Toader Bubuiog) ; nr. 1 39, p. 1 52-1 53 (Cuzma Şarpe); nr. 1 39. p. 1 52-1 53 
(Dragoş de la Poartă, nepotul lui Arburc) ; nr. 1 40. p. 1 53- 1 55 (Ieremia vistier) ; nr. 1 4 1 .  p. 1 55- 1 56 (Ieremia vistier); nr. 144. p. 
1 59-160 (pan Ban vornic) ; nr. 1 46. p. 1 6 1 - 1 63 (Grim:ovici) ;  nr. 1 5 1 ,  p. 1 68- 1 69 (Gavriil vistiernicul, ginerele lui Tăutul); nr. 
1 52. p. 1 69-170 Dragoş de la Poartă); nr. 1 55, p. 1 74-1 76 (Caşotă clucer, nepotul lui 0�1); nr. 160, p. 1 80-1 8 1  (pan Ran 
vurnic); nr. 1 6 1 .  p. 1 8 1 -1 82 (pan Grozav vornic) ; nr. 1 63, p. 1 84-1 85 (pan Cazma) ; nr. 1 70. p. 1 92-1 94 (Ieremia vistiemic); nr. 
1 7 1 .  p. 1 94- 1 95 (Toader Huhuiog); nr. 1 7?.  p. 1 95-1 96 (Banul vomic) ;  nr. 1 79, p. 203-204 (0uvrii1 Calapod, fiul panului Petre 
stolnicu1); nr. 284, p. 209-2 1 0  (Grozav vornic) ;  nr. 1 86. p. 2 1 1 -2 1 2  ( Andru�co Doldur); nr. I R7. p. 2 1 2-2 1 3  (lvanco pitar) ;  nr. 
1 90, p. 2 1 6-2 1 7  (lvanco pitar). 

m N. Grigoraş, Contribuţii la cunoaşterea politicii domniei tn Moldova faţ4 de proprietatea funciar4 condifionat4 
(.rec. X/V-XVII). în SCŞI, Istorie. Xm, fasc. 1 .  1 962. p. 57-58. 

1"' M. Cost!ichescu. Doc. Bogdan, p. 40 1 .  
1" Pentru nu ma i  putin vastul domeniu al familiei Tăutu, M .  Cazacu. op. cit . •  p .  1 04- 1 05.  

136 Gr. Ureche, op. cit. , p. 1 26. 

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro 



BOIERIMEA MOLDOVEANĂ ŞI BOGDAN AL ill-LEA 1 3  

portar de la Arbure, în Cetatea Sucevei, pentru că acest Dragoş portar a stricat un tun de mare preţ" 137• 
Este unicul document din domnia succesorului lui Ştefan cel Mare, care vorbeşte despre confiscarea unei 
proprietăţi, însă nu pentru "hiclenie", ci pentru incompetenţă. Am arătat mai sus că acest Dragoş a fost 
nepotul şi protejatul lui Luca Arbure, ceea ce nu 1-a împiedicat, totuşi, pe domn să-i aplice o măsură 
punitivă aspră. Tot la capitolul rela�ilor cu sfetnicii săi trebuie să plasăm şi neaşteptata scoatere din cea 
mai importantă funcţie a statului şi din sfat a lui Isac marele logofăt pe parcursul anului 15 1 6 138• Nu 
putem preciza, din cauza lipsei de informaţii scrise, motivele unui asemenea gest al domnului. Va fi fost 
o neînţelegere legată de politica externă sau altă cauză pe care nu o ştim? Cunoaştem doar că după 
moartea lui Bogdan vodă colegii săi din sfat îl readuc în reprezentanta ţării ca boier netitrat, unde îl 
găsim pe întreaga durată a minoratului lui Ştefăniţă vodă. 

Perioada domniei succesorului lui Ştefan cel Mare a fost vitregită în materie de informaţii 
documentare referitoare la situaţia politică din interiorul ţării. Izvoarele interne sunt foarte seci în raport 
cu perioadele ulterioare ; pentru acestea din urmă cercetătorii au putut să surprindă chiar "discuţii" 
purtate de societatea moldovenească legate de limitele puterii domneşti şi prerogativele nobilimii 139• 
Istoricii preoc;upaţi de perioada în discu�e au fost nevoiţi să recurgă adeea la reconstituiri logice, 
"storcând" la maximum zgârcitele informaţii din epocă. Ca exemplu putem aduce studiul recent, datorat 
lui Ovidiu Pecican 140 care, pe baza unui fragment din Cronica moldo-rusă141 scrisă cel mai probabil în 
timpul domniei lui Bogdan vodă 142 şi în care se relatează episodul "alegerii" lui Dragoş ca domn al ţării 
de către şi din rândul "drujinii", arată caracterul ideologic al documentului. Introducând acest pasaj,  
autorul dorea să arate că la originile statalităţii de la est de Carpaţi a stat ideea de colaborare între 
voievod şi clasa politică, prezentându-1 pe Dragoş, adică pe domn, doar ca pe un "primum inter pares". 
Evident, aici teoria se detaşa de practică, de realitate, dar este important să atragem atenţia asupra acestei 
modalităţi de tratare, în premieră, a raporturilor dintre forţele politice în stat, care în viitorul apropiat va 
constitui o permanenţă a gândirii politice româneşti 141• 

Relaţiile dintre marea boierime şi puterea centrală au fost, în mare măsură, influenţate de 
raportul de forţe creat în această zonă în diverse perioade. Direcţiile politicii externe au constituit mereu 
puncte sensibile şi/sau adversităţi între cele două puteri politice ale ţării în evul mediu. Nici perioada în 
discuţie nu a constituit o excepţie. Scopul statului pe parcursul întregii domnii a lui Bogdan al III-lea a 
fost păstrarea echilibrului politica-militar din zonă, al acelui statu-quo care permitea existenta statalitătii 
de la est de Carpaţi. · 

' ' 

Crearea în centrul şi răsăritul Europei la sfârşitul secolului al XV-lea a unui "Imperiu Iagellon", 
prin alegerea ca rege al Ungariei al lui Vladislav, fiul lui Cazimir Iagello, a dus la o relativă stabilizare 
politică în regiune144• Evenimentele ne arată în acest sens că experimentata diplomaţie moldoveană, 

137 M. Costăchescu, Dac. Ştefan, p. 55-56: ,,'t/3ell. EH opAT r(oc)n(o)A(c)TIIA "'" &orAAH ll(oe)IIOAA WT 
ApArowe 'ITO GWI\ nopTAp WT f'lpol{pe 11'!. Go'IAIICTilM rpAAE, 34 tpo TOT ApArowe nopTAp CKAHI\ EAHI{ nl{wKI{ WT 

MHoro �-hul{''. 
m DIR, XVIII ,  nr. 1 0 1 ,  p. 103. 
139 Leon Şimanschi, Confruntdri ideologice, în voi. Petru Raref, Bucureşti, 1 978, p. 27 1 -29 1 .  
140 Ovidiu Pecican, loc. cit. 
141 Cronicile slava-române, p. 1 56: "IIW'!.pA H3 CIIOEH APOI()KHHW ceo-k MOI()KA p43�MHA HMEHEM ApArow4, " 

H4311411W4 ero CeGil roci{AApEM'!. H IIOEIIOAOIO. H W TOI\E HA'IAWA Cdi., &O)KHHM'J. npOH31101\EHHHEM'J., 1\\0/\AAIICKU 

142 Discutia cu privire la data scrierii cronicii nu este încă epuizată. Dacă primul ei editor la noi considera că 
letopisetul dat a fost redactat în timpul lui Bogdan vodă, bazându-se pe faptul că ultima ştire este anume despre începutul 
domniei acestuia (,,1'1 no HEM"h H4'f4 rocnOAI.CTROR4TH cWH"h ero, liorA4H"h. ") (1. Bogdan, Vechile cronici moldoveneşti 
fnainte

_ 
de L!_rec�e·

� 
D�cureşti. 1 89 1 ,  P: ! 89), atunci P. P:" Panaitescu, al doilea edit.or al cronicii în timpul lui Şetlnilă vodă, 

observand 
_
ca denva dm grupul de cronJ(;J de la Putna. care după cum s-a stabilit au fost scrise în timpul acelei domnii (Cronicile 

,,·lavn-rnrrume., p. 1 53 ) . 
'" V. studiul introductiv al lui P. P. Panaitescu la Gr. Ureche, op. cit. , p. 9-15.  

"4 U. Halecki, La Polugne de 963 a 1914, Ed. Felix Alcan, Paris, 1933, p. 1 25- 1 26 vedea creată aici 0 zonă de 
mnximl1 securitate. 
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"scolită" la curtea lui Ştefan cel Mare, mostenită si de fiul său145, a stiut să scoată maximum de avantaJ·e ' ' , ' 

dintr-o asemenea · situaţie, profitând de competiţia ungaro-polonă pentru controlul Dunării de Jos. 
Vladislav al II-lea, ca suzeran al voievozilor moldoveni 146, conştient fiind de importanţa pe care o are 
Ţara Moldovei în sistemul defensiv tot mai şubred al Ungariei, făcea tot posibilul să-şi menţină vasalul 
în aria politicii antiotomane. Amintim aici doar de eforturile Ungariei de a include Ţara Moldovei în 
tratatele cu Poarta de la 1 503 147 şi 1 5 19 148, aplanarea conflictului moldo-polon ce a avut loc între anii 
1 506 şi 1 509149• Menţionăm, totodată, şi încercarea Poloniei de a garanta securitatea statului est-carpatic 
în timpul încheierii păcii cu tătarii la 1 5 1 2150• 

Totuşi, declinul politico-militar în car1� se afla acum Regatul maghiar şi care nu mai constituia 
nici un secret pentru nimeni 1 5 1 ,  i-a făcut pe factorii de decizie ai ţării să ·caute un sprijin mai sigur, iar 
privirile lor să fie îndreptate în primul rând spre Polonia. Este cunoscut faptul că Regatul Iagellon pe 
parcursul câtorva secole a constituit o redutabilă forţă militaro-politică în această regiune. Statornica 
apropiere faţă de vecinul de la miază-noapte avea, după opinia lui 1. Minea, două explicaţii 152• Prima avea 
în vedere o mai lungă tradiţie de luptă antiotomană, care lega aceste două state 153• Pe de altă parte, 
mentionăm si acea atractie pe care o exercita asupra nobilimii moldovenesti "Republica aristocratică", 
luând-o drept un eventual model al organizării statului 154• 

' 

Una din primele măsuri întreprinse de Bogdan vodă la urcarea sa în scaun a fost, după spusele 
lui Grigore Ureche "să-s întărească lucrurile întăi cu vecinii si să-s arate nume bun"155• Pe lângă măsurile , , , 
întreprinse pentru a asigura "liniştea" din partea Porţii "într-aceiaşi vreme", cum scria Ureche, domnul a 
încercat modalităţi de a se apropia de Regatul Iagellon, singura forţă creştină din zonă, cum am arătat, 
capabilă să înfrunte puternicul inamic oriental. Pentru o mai mare siguranţă s-a încercat realizarea unei 
alianţe matrimoniale a tânărului domn cu Elizabeta, sora regilor Iagelloni 156• Nu ştim dacă această idee 
i-a aparţinut lui Bogdan sau tatălui său, aşa cum s-a mai presupus 157 ; în orice caz factorii de răspundere ai 
tării au luat o atitudine serioasă fată de acest J>roiect, la realizarea căruia au fost mobilizate cele mai , , 

redutabile forţe diplomatice. Astfel, prima soli1� este trimisă în Polonia încă pe la sfârşitul lunii iunie 
1 505 158, însă fără nici un rezultat din cauza înverşunatei opoziţii a reginei-mame, Elizabeta de Habsburg, 
care nu-şi dorea un ginere schismatic159• Este interesant de men{ipnat că atunci solii moldoveni, pentru a 
obţine girul regelui, au propus în semn de bunăvoinţă restituirea 'Pocuţiei, acest "măr al discordiei" dintre 
cele două state. Probabil din această cauză răspunsul dat a fost unul ambiguu160, alimentând într-un fel 

14� Ştefan S. Gorovei, op. cit. , p. 204. 
146 Gh. Pungă, Ţara Moldovei în contextul politicii internaţionale între anii 1504 şi 1538, Iaşi, 1 995. 
147 M. Berza, op. cit., p. 29 1 .  
14K Nicolae Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetdţii Albe, 1 899, p. 1 79. 
149 Factorii de . decizie din Ungaria au mediat la 1 5 1 0, ca şi la 1 499, încheierea păcii moldo-polone (v. M. 

Costăchescu Doc. Bogdan, p. 468). 
uo Hurmuzaki, Il/3, p. 53. 
m lleana Căzan, Rivalitdţi politice şi luptd pentru supremaţie pe linia Dunării (1506-1526), în SMIM, vol. XIII, 

1 995, p. 1 74. 
1s2 I. Minea, op. cit.,". 5--6. 
ISJ N. Iorga, Polonais et Roumains. Relations politiques, economiques et cultereles, Bucarest, 1 929, p. 23-27 ; llie 

Grămadă, Aspects des relations moldavo-polonais dans le trois premieres decennies du XVI-e siecle, în ,,Rveznik Liubelski", t. 
XIX, 1976, Extras ; Veniamin Ciobanu, Ţi1rile Romiine şi Polonia (secolele XN-XVI), Iaşi, 1 986. 

''" Pentru rolul aristocraliei polone în Evul Mediu, v. Davies Norman, Heart of Europe. A short History of Polund, 
Oxford University Prcss, 1 987, p. 296-297 ; Hi.�toire de la Polojţne, par Al. Gieysztor et d'autre. Warszawa. 1 972. p. 1 87-1 88. 

m Gr. Ureche, op. cit. , p. 1 26. 
• -•• N. Iorga, op. dt. , p. 2 5 ,  observa că în virtutea faptului că Dogdan era un fiu legitim al domnului 

\ării. putea pretinde la mâna unei rcprc:ll:ntante a acestei ca:se auguste,
_ 
ceea ce nu s-a întâmplat în Ţara Moldovei de la Iliaş, fiul 

lui Alexandru cel Run. 
"' Şt. S. Gorovei, Mu�·atinii. p. fo 1 .  
'"" Wapowski, op. cir. , p .  59, scrie că solii au ajuns la Cracovia "ex.lremis mensis lunii diebus". 

1�9 Iulian Marincscu, op. cit., p. 26. 
t6ll Wapowski. op. cit. , p. 60: ,,De regia virginis connuhio ambiguum legati tulere responsum, ut virgo regia nec 

promissa, nec negata esse vidcrelur." 
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speranţa românilor. După moartea văduvei lui Cazimir, survenită în cursul aceluiaşi an, diplomaţia 
moldoveană si-a reluat ,.ofensiva", crezând că cel mai mare impediment în calea râvnitei căsătorii a fost, 
nu fără inter�enţia divină, înlăturat. De aceea, la sfârşitul lunii august, la Lublin, este atestată din nou o 
reprezentativă solie din care făceau parte Isac vistiernicul, lvanco pitarul şi Luca Dracea, cu toţii 
specialişti în relaţiile cu Polonia (lipsa marelui logofăt este explicată de faptul că la acel moment el se 
afla la Constantinopol 16 1 , unde dusese tributul). Regele înţelegea foarte bine că proiectata căsătorie 
însemna pentru Bogdan vodă ceva mai mult decât grija de a înfiripa o familie, ci mai mult avantajele pe 
care putea să le aştepte de la eventualele legături de rudenie cu Casa Iagellonă. Nu întâmplător, în 
intervalul dintre primele solii, Pocu{ia a fost retrocedată162• De aceea, nu este deloc.exclus că Alexandru a 
reusit să obtină de la solii moldoveni, care după toate probabilitătile au primit poruncă să contracteze . , ' 
căsătoria cu orice preţ, includerea unei clauze ce ar prefigura unirea (,.unia") Ţării Moldovei cu 
Polonia163• Ce-i drept, în textul contractului acest paragraf a fost omis, probabil în urma presiunii părţii 
moldoveneşti 164• Convorbirile au fost, după toate aparenţele, destul de dificile, căci la sfârşitul lui 
septembrie, diplomaţii români se mai aflau încă în acel oraş 165• Abia în martie 1 6  al anului viitor 
contractul a fost semnat de aceiaşi boieri plus marele logofăt Ioan Tăutu166• Din textul său vedem că 
Elizabetei i s-au creat condiţii deosebite, menite să reducă eventualele incomodităţi legate de profesarea 
credinţei. Alt avantaj pentru Coroană îl constituiau angajamentele luate din partea Ţării Moldovei de a 
apăra hotarele sudice ale Poloniei de invaziile tătare167• 

Ce a urmat se ştie foarte bine. Regele, mulţumindu-se cu soluţionarea neaşteptat de lejeră a 
problemei Pocuţiei, dar şi sensibil la implorările şi ameninţările cu călugărirea a surorii sale, care nu 
dorea nicidecum să se căsătorească cu un difonn168, a tergiversat cât a putut mariajul propriu-zjs. De 
aceea, Bogdan vodă, profund jignit în orgoliul său, recurge la ,.ultima ratio regis", pentru a-şi ,.spăla 
ruşinea" (Gr. Ureche). De altfel, se pare că nu toţi sfetnicii insultatului domn au fost de acord cu o 
asemenea decizie. Astfel nu ni se pare chiar atât de întâmplătoare dispariţia din sfat a lui Giurgea Dolh 
marele vornic, care dispare din documente imediat tlupă aceste evenimente169• 

Modul în care a decurs acest conflict este bine cunoscut în istoriografie170• Vom adăuga doar că 
marea boierime a participat activ în campanii, aşa cum atestă izvoarele vremii 17 1 •  Scopul expediţii lor nu a 
fost atins. Nereuşitele militare ale moldovenilor172 şi imposibilitatea de a continua un război nepopular şi 

161 Acta Alexandri, loc. cit. 
162 Wapowski, op. cit. , p. 63 : "Bogdanus itaque palatinus ob spretum connobium ex amico ex confesso hostis factus, 

terram Pokuce, quam non molto antea Alexandra regi ultro restituerat. . .  ". 
163 Andreas Veress, Acta et Epistolae relationum Transylvaniae hungariaeque cum Moldavia et Valachia, voi. I, 

Budapest, 19 1 4, p. 75-78:  "ex nunc et futuris perpetuis temporibus regnum Poloniae et terra Moldaviae sit unum corpus 
individum, una gens, unus populus etc.". 

164 Polonezii, însă, au tinut mult la această formulă, căci după moartea lui Alexandru, domnul Ţării Moldovei 
este invitat să participe alături de magnatii regatului la alegerea noului rege (v. ,,Arhiva istorică a României", III, Bucureşti, 
1 865, p. 59). 

IM N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, voi. XXIII, Bucureşti, 1 9 1 3, p. 330. 
166 M. Costăchescu, Doc. Bogdan, p. 440-447. 
167 "Nerăbdarea" mirelui de a se vedea în fata altarului se observă prin promisiunea făcută viitorului socru, că în caz 

că tătarii ar ataca Polonia, căsătoria să fie declarată nulă (Ibidem, p. 24). 
168 Izvoarele vremii sunt unanime în privinta faptului că obiectiile principesei erau nu din domeniul "eticului" 

(religios), ci din cel al "esteticului" (v. Wapowski, p. 59). 
169 V. DIR, XVIII , nr. 45, p. 50. 
170 Iulian Marinescu, op. cit. , p. 22-25 ; N. Iorga, Istoria annatei româneşti, editie îngrijită de N. Gherhan şi V. Iova, 

Ed. Militară, Bucureşti, 1 970, p. 1 1 2. 
17 1 E�istă mu�te izvoare care a�s

.
tă prizonieri din pa�a marii boierimi, prinşi în timpul invaziilor polone în tafă. Spre 

exemplu, Macane. vorbtnd despre exped•t•a de . la 1 509, sena că mercenarii au pus mâna pe câtiva "satrapi" ai domnului (1.\"P'�"'X CAT�An) (Cronicile slavo-�omd��· p. 78)_. Este vorba de câtiva mari boieri pe care îi va nominaliza Wopowski. p. 90: .. Capn sunt Jllustres ex Moldav1s vm Malh1as Logophetus Cancellarius, Kyersa magnus dispensator Petrika et Dobrostephus . . .  ". 
• 

m În ambele campanii  de riispuns ale polonilor în Moldova. s-a aplicat traditionala tactică de a ceda inamicului inilial�va slralcgidi (laclica scilică a "pământului ars"), ca la trecerea hatat-ului să fie prin surprindere atacat. Doar că ambele 
atacun, conduse de Luca Arbure (Wapowski, p. 63--64: "Copacius omnium copiarum dux") au fosl calaslrofale pentru oastea 
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periculos 1-au făcut pe domn să renunţe la mult râvnita căsătorie. Repararea urmărilor provenite dintr-un 
calcul politic greşit şi o realizare militară neinspirată i-a revenit diplomaţiei . Negocierile dintre solii 
moldoveni, unguri şi poloni de la Cameni ţa au fost foarte încordate ("AOI\ro H MHoro ch. 
po3MOBI\'Iuo&JH"). La 22 ianuarie 1 5 1  O a fost semnat tratatul preliminar între plenipotenţiarii domnului 
("noci\AHHhJH C'h noi\HOIO MOtţEIO") Ioan Tăutu marele logofăt, Toader pârcălabul, Isac pârcălabul de 
Roman şi lvanco pitarul pe de o parte şi regele Sigismund, de cealaltă173• Solii moldoveni, cu ajutorul şi 
sprijinul regelui Vladislav, care era mediatorul între părţile beligerante, au reuşit să reediteze, într-un fel, 
tratatul moldo-polon de la 1499174, adică unul care îi punea pe ambii suverani pe picior de egalitate. De 
altfel, nu trebuie să ne surprindă acest lucru, fiindcă şi atunci la negocieri a participat practic aceeaşi 
"echipă" diplomatică. Tratatul propriu-zis a fost semnat de şefii statelor la 7 februarie în acelaşi an175• 
Domnul Moldovei renunţa la căsătoria cu principesa poiană şi se obliga să desiste, să revoce contractul 
de căsătorie cu sora Iagellonilor, promiţându-le "panilor soli unguri"176 să nu mai amintească de acesta. 
La capit<:lul cedări mai adăugăm şi obligaţiunea de a retroceda comorile din biserica spoliată de la 
Rohatin. In rest însă s-a reuşit respingerea pretenţiilor lui Sigismund de a plăti despăgubiri regatului. Mai 
mult ca sigur, la insistenţele lui Bogdan s-a cerut soluţionarea problemei unui pretendent Petru Mînja177, 
aflat în Polonia, lăsată la cheremul regelui Vladislav. Tot în competenţa acestuia din urmă a fost lăsată şi 
rezolvarea statutului Pocuţiei, acea "bucată de pământ" ("H WT TOTII' sii'KATII' 3EMI\H"), pentru care s
au purtat ostilităţile. În rest se specificau modalităţile de rezolvare a litigiilor de graniţă. Aplicarea în 
practică a clauzelor tratatului a fost garantată, conform cutumei, de către sfatul domnesc. Spre deosebire 
de actul de la 1499, nu vedem aici prezenţa ierarhilor Bisericii, după cum am văzut, marginalizaţi în 
această vreme din viaţa politică. 

• 

A trebui să treacă un an, ca raporturile moldo-polone să se normalizeze178• Pe întreaga durată a 
anului 1 5 10 documentele ne atestă plângeri reciproce despre încălcarea prevederilor păcii 179• Mai mult 
chiar, se doreau şi revizuiri ale unor clauze180• Abia în primăvara anului următor Sigismund îl informa pe 
fratele său că diferendele cu vecinii meridionali s-au încheiat181 • Destul de neaşteptat a fost soluţionată, 
ce-i drept temporar, problema Pocuţiei. O scrisoare a lui Sigismund din 1 8  noiembrie 1 5 10 adresată 
episcopului de Cameniţa, relatează că s-a hotărât ca teritoriul de litigiu să rămână sub administrarea 
logofătului Ioan Tăutu 182• Această surprinzătoare, la prima vedere, decizie ne aduce aminte de anul 1499, 
atunci când; conform traditiei, regele Albert al Poloniei i-a dăruit niste sate la hotarul Ceremusului 183• 
Legenda în cauză pare a a�ea o bază reală 184• Nu putem preciza însă' dacă a fost o danie perso�ală lui 
Tău tu sau dacă acest teritoriu a fost dat sub administratia institutiei logofetiei din Tara Moldovei 18s. , ' ' ' 

moldovenească. ceea ce prezenta un serios semnal de alarmă pentru domn care, am arătat mai sus, a operat modificări în 
componenta dregătorilor cu funcţii militare din sfat. 

173 M. Costăchescu, op. cit. , p. 454-460. 
174 Ioan Bogdan, op. cit. , p. 4 1 9--44 1 .  
175 Varianta moldovenească, semnată la această dată, la M .  Costăchescu, op. cit. , p .  468--475; exemplarul palon în 

latină, publicat în Hurmuzaki, II, 2, p. 6 1 3-617, iar cel unguresc, în Ibidem, p. 625-63 1 .  
176 Foarte abili sunt diplomatii moldoveni, care astfel subliniază că seniorul domnului Ţării este doar Vladislav �i 

chiar promisiunile de a uita căsătoria sunt făcute fratelui ungar �i nicidecum celui polon ! 
177 Încercări de a-1 identifica pe acest misterios personaj au efectuat G. Coriolan, Petru Rareş înainte de urcarea sa pe 

tron şi Petru Pribeagul, Bucureşti, 1909, şi M. Costăchescu,. op. cit. , p. 484-486. 
m D. Ciurea, Relafiile externe ale Moldovei în secolul al XVI-lea, în AIIA, X, 1973, p. 3.  
179 Hurmuzaki, II, 2, p. 6 1 9  şi 643. 
IBO Astfel, spre exemplu, regele Sigismund îi cerea într-o scrisoare de la 23 mai 1 5 10 lui Tomiczki să obţină 

despăgubiri de răzhoi de la moldoveni (v. lhitlem, p. 62 1 -624). 
101  Ibidem, II, 3, p. 2 1 -22. 

IR2 Jbidem. II. 2, p. 646-647 : " . . .  ut inerea, donec de finibus inter regnum et Valachiam deccrnatur, Logoffet utatur 
vi l l is  in Pokucie consistentihus . . .  ". 

'"' Ioan Neculc�:, op. dt., p. 1 08. 
184 1. Corfus. Înnl un .. cuvânt " de al lui Neculce ..-e dovedeşte a nu fi fegendcl, în "Studii". 17,  1 964, p. 597-598 ;  

T. Balan, Howrul de la Ceremuş, in "Codrul Cosminului", 9 ,  1 935, p .  273-282; v. ş i  Matei Cazacu, op. cit. , p .  105. Totu�i. nu 
poate fi exclusă nici posibilitatea ca această "danie" să li avut loc după incheierea tratatului de la 1 5 10 şi nu după ce de la 1499, 

deoarece cunoscutul diplomat a participat la amhele. 
'"' în secolul al XVill-lea, Dimitrie Cantemir scria că marii logofe\i işi insuşeau încă dijma �inutului Cemăuli, 

v. Dimitrie Cantemir, Desaierea Moldovei. Chi�inău. 1 957. p. 1 20. 
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BOIERIMEA MOLDOVEANĂ ŞI BOGDAN AL ill-LEA 1 7  

Probabil că este vorba mai curând de a doua supoziţie, deoarece ş i  la 1 5 1 5 ,  deci după moartea lui Tăutu, 
se mai duceau negocieri cu privire la soarta Pocuţiei, status-quo-ul fiind păstrae86• Atragem atenţia 
asupra faptului că, în acest caz, Iagellonii s-au arătat mai disponibili să soluţioneze problema cu marea 
boierime, decât cu domnul. 

Se ştie că a doua parte a domniei lui Bogdan vodă a fost umbrită de o endemică stare de 
conflict cu tătarii, care acum, pentru prima oară în istoria ţării, s-au arătat drept un adevărat "flagel". 
Presiur.ea exercitată de acefti noll}azi asupra Ţării Moldovei depindea de natura raporturilor acesteia cu 
sultanul, care era suzeranul hanului din Taurida187• Criza Imperiului, declanşată o dată cu rebeliunea lui 
Selim, ce nu mai accepta autoritatea tatălui său şi sprijinindu-se pe forţa militară a socrului - sultanul 
tătarilor din Crimeea - le-a dat mână liberă acestora din urmă pentru efectuarea devastatoarelor razii în 
Polonia şi Moldova. Pentru Bogdan vodă sprijinul polonez nu mai era suficient, de aceea s-a găsit soluţia 
unei păei "separate" cu tătarii, mediătorul căruia se anunţa însuşi Selim188• Factorii de decizie polonezi au 
rămas nemulţumiţi la aflarea acestei veşti, văzându-şi astfel puternic ameninţat flancul sudic. Această 
atitudine pragmatică a fost imprimată clasei politice moldoveneşti încă de către Ştefan cel Mare189• 
Politica apropierii de Poartă, ca una dintre cele mai eficiente soluţii de a garanta existenţa statului, a fost 
urmată şi de Bogdan. Am arătat că la începutul domniei a existat o fracţiune boierească, doritoare să-1 
impună ca domn pe candidatul turcilor. Războiul cu Polonia ar fi întărit si el "aplecările" prootomane ale 
unor boieri 190, de aceea nu trebuie să ne surprindă însă ideea unei colab�rări cu Imperiul. Însă tătarii nu 
erau dispuşi să respecte clauzele. Anii următori au fost de grea cumpănă pentru ţară, fapt care a fost 
reflectat si în izvoarele interne 191 • Alternând înfrângerile cu victoriile, românii au reusit, prin fortă, către 
sfârşitul domniei lui Bogdan vodă, să anihileze pericolul tătar192• Această extraordinară mobillzare a 
tuturor forţelor ţării - documentele interne ne atestă prezenţa domnului şi a curţii în aceşti ani la Huşi, 
care devine un centru de veghe contra tătarilor193 - a  dus la o coeziune internă a factorilor de decizie:  a 
marii boierimi cu puterea centrală. Astfel se explică usurinta cu care a fost lichidat detasamentul 
muntenesc, care îl aducea pe pretendentul Trifăilă în febru�ie i 5 14194• Ipoteza cum că această �xpediţie 
ar fi fost sprijinită de marea boierime şi că ar fi avut loc confiscări de pământ, nu are sprijin 
documentar195• Am arătat mai sus că în timpul acestei domnii nu avem ştiri despre acţiuni ostile din 
partea boierimii, precum şi nici documente care să cuprindă informaţii despre "hiclenie". 

Probabil că tocmai marile eforturi din ultimii ani au dus la subminarea sănătătii încă tânărului 
domn. Moartea 1-a prins la Huşi în noaptea de 1 8  aprilie 1 5 17 196• Nici în această privinţă nu putem fi de 
acord cu istoricii care, cu prea mare uşurinţă, leagă decesul domnului de un comploe97• Moartea oricărui 
tânăr poate trezi suspiciuni, totuşi nu trebuie uitat faptul că în Evul Mediu durata vieţii era cu mult mai 
scăzută, mai ales că un detaliu atât de "picant", cum ar fi otrăvirea domnului, ar fi fost semnalat de 
contemporani. 

186 Hunnuzaki, n. 3, p. 220; V. şi D. Ciurea, op. cit. , p. 4. 
187 Marcel Dumitru Ciucă, Din relaţiile Moldovei cu Imperiul Otoman în timpul domniei lui Bogdan al III-lea, în Rl, 

tom 3 1 ,  nr. 7, p. 1 253- 1 263; Manole Neagoe, Contribuţii la problema aservirii Moldovei faţă de Imperiul Otoman (înţelegerea 
dintre Bogdan cel Orb şi Selim din anul 1512), în Rl, XVll, 1964, nr. 2, p. 3 1 7-3 19 ;  Tahsin Gemi!, Din relaţiile moldo-otomane 
în primul sfert al secolului al XVI-lea (pe marginea a două documente din arhivele de la Istanbul), în AliAJ, IX, 1 972, p. 1 33-
1 43.  

188 Hunnuzaki, ll, 3, p. 39, 54, 60. 
189 Eugen Denize, Ţările Române şi Veneţia. Relaţii politice, 1441-1541, Bucure�ti, 1 995, p. 1 64-165. 
190 Ştefan S. Gorovei, Moldova în ,. Casa Păcii " . . . , p. 641 .  
191  Este vorba despre cunoscutul fragment din Cronica sârbo-moldoveneascit (Cronicile slavo-române,p. 1 92-193) 

în care se �ntea de o "neorânduială în toate", fapt ce i-a tăcut pe unii istorici să vadă aluzia unor răscoale ţărăne�ti. Critica 
acestor păre�,

la Gh. Pungă, �u
-�

rivire la une�e ritscoale ţitrăneşti din veacul �1 XVI-lea, în AŞUI. tom XXXV, 1 990, p. 1 3 1 .  
- M.  Sanuto, Dwm, Xm. Yenez1a, 1 886, col. 480, apud, E. Dcmze, op. cit. , p .  214,  n .  5 ,  unde se relatează că tătarii 

erau imobiliza1i de către moldoveni şi nu puteau da ajutor turcilor. 
"" N. Iorga, Studii i.�torice asupra Chiliei şi Cetdţii Albe, p. 1 80. 
194 Cronicile l·lavo-române, p. 1 43 (Macaric); Gr. Ureche, op. cit. , p. 1 32-1 33 ;  v. şi Iulian Marinescu op cit p 82 
19' N. Grigoraş, Contributii . . . . p. 56. 

' · ·• · · 

1116 Gr. Ureche, op. cit. , p. 1 33. 
1�7 11 .  Ursu. Moldova fn cnnte:xtul pnliticii intemaţimzale ( 1517-1527). Bucure�ti. 1 972. p. 4. 
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1 8  VIRGIL PÂSLARIUC 

Fiind respectat pentru sforţările sale de a păstra cât a fost posibil moştenirea tatălui său198, a fost 
"cu mare cinste" înmormântat la necropola de la Putna. La ştirea morţii lui Bogdan vodă s-au 
activizat diverşi pretendenţi aflaţi în ţările vedne199• Însă marea boierime a contribuit la alegerea "în 
unanimitate" a fiului său mai mare Ştefăniţă2co, instituind regenta pe timpul minoratului acestuia. De 
aceea, perioada cuprinsă între 1 5 17-1522 a constituit apogeul politic al marii boierimi de la începutul 
secolului al XVI-lea.-

A \ o 

In concluzie, raporturile politice dintre� marea boierime şi Bogdan vodă în linii generale au stat 
sub semnul colaborării ;  aceasta fiind, de altfel, unica solutie de a păstra stabilitatea în acele nelinistite ' ' 
vremuri. Fiind loială domnului şi contribuind la alegerea sa, Bogdan vodă păstrează intact sfatul 
părintelui său, din care mai apoi se va crea acel nucleu ("boierii bătrâni"), care în mare parte va 
determina politica ţării până la 1 523. Cu toate a•:::estea, Bogdan nu a fost un domn docil acesteia, ştiind să 
o tină la respect. Nu stim cu ce s-ar fi încheiat acel conflict, care a dus la eliminarea din sfatul domnesc ' ' 
al marelui logofăt !sac, în anul 1 5 1 6  (fapt care nu este unul oarecare, lipsit de importanţă), dacă nu 
intervenea moartea prematură a domnuluf01 •  

Concentrarea puterii în mâinile unui grup restrâns de boieri, s-a manifestat atât prin reuşita 
cream unor întinse domenii familiale, ce a dus la consolidarea internă a marii nobilimi si a ' 
"sincronizării" intereselor de grup, cât şi prin împiedicarea accesului în sfatul domnesc ale unor 
"parveniţi", ba mai mult chiar, prin promovarea tot mai insistentă a rudelor acestora în instituţia dată. 
Drept exemplu, putem aduce faptul că în timpul regenţei boiereşti din anii următori, în sfat, nu apare nici 
un dregător nou, iar dorinţa lui Ştefăniţă vodă, în prima jumătate a anului 1 523, de a opera primei� 
modificări a dus la declanşarea cunoscutelor evenimente. Atunci, domnul a reuşit să pună capăt acelei 
oligarhii, care s-a conturat în timpul tatălui său şi s-a dezvoltat în prima parte a domniei sale202• Dar acest 
episod din istoria ţării va constitui tema cercetării noastre viitoare. 

198 Grigore Ureche, loc. cit., scria că obtinând respectul tuturor: "pentru lucrurile vitejeşti ce făciia, că nu în betii,_ nici 
în ospete petreciia (lucru, se pare, obişnuit în epoca croni:carului, n.ns.), ci ca un stejar în toate părţile priveghiia, ca să nu 
ştirbească tara ce-i rămase de la tatăl-său". 

'"" Hunnuzaki, II, 3, p. 247 , unde se arată că dorin�J� lui Sigismund de a-1 vedea înscăunat la Suceava pe Petru Mânja 
nu poate fi realizată din cauza tratatelor cu ungurii �i cu moldovenii. 

200 Ibidem, p. 248-249 : "Stephanum ejius filium, undecium annos natum, omnium illius terre consiliariorum et 
nobilium consensu ad vojevodatum esse ascitum '". 

201 Solidaritatea în rândul marilor dregători s-a manifestat în faptul că imediat după moartea donmului, cum am mai 
arătat, boierii îl readuc pe Isac înapoi in sfat. 

202 Neagu Djuvora a definit situaţia creată in acele vremuri în felul următor: ,,n;gim oligarhic temperat prin 
decapitare'.'. care se potrive�te cu cele intârnplate in Ţara Moldovei anului 1 :'i21, v. N. Djuvara, Les Gl'ands Boiars ont-ils 
constitui! dans les principautes roum.aine�· urte vtirituble oli�:urchie institutionelle et hen!ditf•ire ?, în SOF, XLVI, 1 987, p. 28, 
apud, Paul Ccmovodcanu, Clanuri. Familii, Autorittlţi, Putui (Ţaru RomfJneascii, secolele XV-XVII), in A rh. Gen. 1 (VI), nr. 1-
2, 1994, Iaşi, p. 8 1 .  
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DAN FLOAREŞ 

el TEV A CONTRffiUŢII PRIVIND ORIGINEA ŞI ÎNCEPUTURILE 
ASCENSIUNII LUI GASPAR GRAŢIANI 

Prezenţa insolită în scaunul Ţării Moldovei a acestui original personaj care a fost Gaspar 
Graţiani nu a condus, aşa cum era poate de aşteptat, la o atenţie prea mare din partea istoriografiei 
române. Dacă Nicolae Iorga - unul din primii istorici care s-au referit mai mult la el - reclamă 
necesitatea unei monografii încă acum aproape un secol, apelul său a răsunat în zadar. Lucrarea lui N. C. 
Bejenaru, din perioada interbelică, a fost doar una de suprafaţă, nefiind utilizate complet nici măcar 
izvoarele existente în acea vreme. Graţiani apare surprins doar tangenţial în mai multe lucrări, cu 
inerentele confuzii apărute în asemenea ocazii .  

Şi ,  totuşi, izvoare există ; prezenţa sa centrală în cadrul conflictului polono-otoman din 1620, 
sfârşitul său nenorocit, au produs suficientă vâlvă în epocă. Cronicari sau istorici, contemporani sau 
posteriori lui Graţiani, toţi cei care au scris despre el s-au lovit, de la început, de problema originii sale. 
O trecere în revistă a opiniilor în această chestiune echivalează însă, din nefericire, cu lecturarea unui 
lung şir de erori 1 • 

Astfel, istoricii polonezi ai veacului al XVII-lea au fost înşelaţi, probabil, de apropierea 
numelui principelui cu cel al capitalei Stiriei ; Gra(iani era german, născut la Graz, în Germania, încă de 
la Jan Petrycy (Petricius), care scria la 1620. "Măcar că alţii", spune în treacăt Petricius, "altfel vorbesc 
despre naşterea lui"2 • Nu putem astăzi decât să regretăm discreţia celui care - contemporan cu Graţiani 
se afla în "poziţia" istorică cea mai bună. Cu atât mai mult cu cât conaţionalii ce au scris după el, un 
Eberhard Wassenberg3 ( 1 643) şi Stanislaw Kobierzycki4 ( 1655) au preluat doar afirmaţia nu şi îndoiala. 

Totuşi, în 1622, Adam Wenner von Crailsheim, care 1-a cunoscut personal pe Graţiani, îşi 
publicase la Numberg un jurnal de călătorie, lucrare din care reieşea originea croatăs . 

Nu se pot imputa prea multe polonezilor Wassenberg şi Kobierzycki, o dată ce lucrarea lui 
Crailsheim nu a fost prea cunoscută nici în mediul ei propriu, german. Astfel, pentru Martin Zeiller, care 
scrie, la 1657, Gratiani era iarăsi un german din Graz6• La fel în Lexiconul universal ai lui Johann . . 
Heinrich Zedler ( 1705), lucrare de mare circulaţie în tot secolul al XVIII-lea7• Zedler i-a urmat pe 
polonezi sau, şi mai probabil, un alt mare dicţionar, francez însă, la fel de celebru în epocă, cel al lui 
Louis Moreri, apărut la Lyon, în 1 674". În sfârşit, Graţiani este tot german, din Steiemark, şi pentru 

1 Istoriografia ascendentei lui Graţiani îi cuprinde succesiv pe N. Iorga, Manuscripte din biblioteci străine relative ta 
istoria românilor. ARMSJ. seria II, tom II ( 1 898-1 899), Bucureşti, 1900, p. 30-3 1 ;  Rudolf Gassauer, Gaspar Graziani. Ein 
Fur.11 der Moldau von Habsburgs Gnaden, în "Buletinul Bibliotecii Române din Frieburg" (BBRF), voi. IV, Freiburg i. br., 
1 958, p. 2-8 ; M. Stoy, Das Wirken Gaspar Gracianis (Graţianis) bis zu seiner Emennung zum Fur.rten der Moldau am 4 
Februar 1619, în "Sudost-Forschungen", hand XLill, 1 984, Munchen, p. 50-53. 

2 Jan Innocently Petrycy (Petricius), Historia rerum in Polonia gestarum anno 1620, Cracoviae, 1620, p. 7, apud Gh. 
Şincai, Hronica românilor, tom ill, Bucureşti, 1 969, p. 1 5. 

J E. Wassenberg Gestorum Vladislai IV, Danzig, 1643, p. 60, apud M. Stoy, op. cit. , p. 50, nota 6. 
� S. Kobierzycki, Historia Vladislai Poloniae et Sueciae principis, Danzig, 1655, p. 663, apud M. Stoy, op. cit., p. 50. 
� ... . . Herrn Caspar Gratiano de Gradischad . . .  ein Crabat und noch ein Christ" la A. W. von Crailsheim, Ein ganz 

new Reyesebuch von Prag aub bih gen Constantinopoei, Nurnberg, 1622, apud N. Iorga. Studii şi documente, voi. XX. p. 56. 
6 "Gaspar Gratianus, so von Graz, aub dem Lande Steuer, burtig gewest sein soli", la Martin Zeiller, Beschreibung 

de.t konigre�c:he.t P?len, 1 657, apud, A. D. Xenopol ls�oria rmtJ�nilor ditJ
.
Dacia traiand, :oi. IIIJII, la�i. 1 850, p. 501 .  

. . 
.. Grauanus wayw�de

. 
von Moldau, war m Graz, m der Ste1emnrk gcborcn Ia J. H. cdlcr, Gro.r�·u voll.uandiger Umver.mllextL·on. Halle und Le1pz1g, 1705, p. 623, apud R. Gassauer, op. cit . . p. 3 . 

. • .. Graticn (Gaspard). voivodc de �oldavic . . .  naquit a Graz, dans le Stirie", apurl n. Gllzdam, Un dicfiunar istork" frcm,·e:z: dm seL·u/ul al XVJJ.fec/ despre vuJevuclul GCispCir Gmticmi, în ,.Arhiva". Revi�tl de i�torie, fi lologic �i cultură 
românească", anul XL VI, nr. 3-4, Iaşi, 1939, p. 285 . 
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20 DAN FLOAREŞ 

cunsocutul Jahann Christian von Engel9. Rămânând în mediul istoriografic german, să arătăm că Jahann 
von Hammer, având acces, în cele din urmă, la jurnalul lui Crailsheim, a fost primul istoric modem care 
a stabilit ':orect originea croată a lui Graţiani 10• 

In spaţiul românesc, Miron Costin nu a părut intrigat de faptul că ,.italianul - ( . . .  ) adecă 
frâncu!" Graţiani vorbea sârbeşte, având, în schimb, dificultăţi în a învăţa limba - oricum înrudită şi mai 
apropiată de italiană - a supuşilor săi moldoveni 1 1 . Ceva mai târziu, Dimitrie Cantemir a fost şi el sedus 
de rezonanţa italiană a numelui 12• După un secol, Gheorghe Şincai, prudent, s-a mărginit să-I citeze pe 
Petricius si Moreri 13 • . 

Este ciudat că, deşi Hammer a fost relativ bine cunoscut în mediul istoriografic românesc 
modern, erorile au persistat. În 1 889, Oswald Neuschotz, publicând în premieră portretul lui Graţiani, 
reia pe Zedler şi, respectiv, teoria originii germane. Şi pentru aceasta ,.Gaspar Graţiani, adică Caspar din 
Graz" este ,.numele italieniza! al unui german prin naştere"14. A. D. Xenopol îl urmează, în schimb, în 
1 890, pe Miron Costin şi Cantemir, afirmând, şi el, că Graţiani ar fi fost italian 15. 

În 1900, colecţia Hurmuzak.i a inclus şi opusculul, din 1655, al lui Ioan Iancovici, compatriot şi 
intim al lui Graţiani 16. Scos la iveală din arhivele poloneze, el conţinea indicaţii precise privind naşterea 
şi tinereţea viitorului domn, risipind, aparent definitv, neclarităţile în problema originii, ce apărea 
limpede drept croată. 

Stimulat, N. Iorga a publicat imediat un articol, rămas de referinţă până astăzi, în care comenta 
pe larg ,.neaşteptatele informaţii". A redescoperit, cu această ocazie, atât pe Crailsheim, cât şi un obscur 
poet din veacul al XVIII-lea, Ioan Gondola (Gundulic), în al cărui poem Osman al Il-lea, ascendenta 
croată a lui Gratiani era, iarăsi, indicată. La sfârsitul articolului, N. Iorga anexa si relatarea lui Giovanni ' ' ' , 
Batista Malbi (Montalbani). secretar al principelui, unde, de asemenea, Graţiani apare ca nobil croat11• 

Firesc, lucrurile ar fi trebuit să se oprească aici. Graţia�i a fost, iarăşi, în atenţia lui N. Iorga în 
1902, în contextul prezentării domniei lui Gabriel Bethlen 18.  In 1 9 1 1 ,  marele istoric a revenit însă, 
surprinzător, aducând un punct de vedere insolit. El a susţinut atunci că Graţiani ar fi fost, de fapt, 
mor1ac sau maurovlah, aparţinând deci unei populaţii ,  în fond, româneşti care a coexistat, în Dalmaţia, cu 
croaţii .  Principalul argument adus a fost că Gradac (sau Gradatschac), mica localitate pomenită de 
Iancovici, unde a trăit în tinereţe Gaspar, ar fi fost, de fapt, un vechi sat de morlaci. Alte asezări de 
morlaci s-ar mai fi găsit de-a lungul râului Kulpa, pe care este aşezat Gradac. În sfârşit, neamul 'orsic, în 
serviciul căruia a stat Graţiani la început era, de asemenea, morlac, numele provenindu-i de la slavizarea 
românescului Ursul19. Speculaţiile sunt interesante, dar Nicolae Iorga a omis faptul - amintit de Iancovici 
- după care Gradac nu a fost, în realitate, locul de origine al lui Gaspar, ci doar localitatea de refugiu a 
părinţilor săi din faţa turcilor, cu prilejul tulburărilor din 1 59220. Din relaţia lui Iancovici reiese că 
familia viitorului domn a fost originară, de fapt, din Bihac, oraş aflat pe râul Unna, la graniţa bosniaco
croată2 1 .  Dacă valea Kulpei va fi fost, în secolul al XVI-lea, preponderent morlacă, colţul nord-vestic al 
Bosniei, constituit într-o krajnă - regiune militară de graniţă, ce viza apărarea antiotomană - era (şi este 
şi astăzi) din punct de vedere etnic un amest(:c foarte complicat : croaţi, sârbi, colonizaţi îq scopuri 
militare, sârbi - "bosniaci" autohtoni, musubnani şi, poate, morlaci. A "extrage", din acest cumplit 

9 J. Chr. von Engel, Geschic:hte der Moldau und Walac:hei, voi. ll, Halle, 1 804, p. 256. J. von Hammer, Gesc:hichte 
des Osmanisches Reic:hes, voi. IV, Pest, 1 829, p. 483 �i 485. 

p. 62-69. 

10 M. Costin, Opere, ed. P. P. Panaitescu, 1 958, p. 66. 
11 D. Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucure�ti, 1 973, p. 1 4 1 .  
12 Gh. Şincai, op. cir., p. 15. 
13 ,,România literară", nr. 1, Bucureşti, 1 889, p. 27. 
14 A. D. Xenopol,  op. cit., p. 500. 
" Relalia lui 1. Iancovici în Hunnuzaki Documente privitoare la istoria romlinilor, supt. Wvol.  fi, Bucure�Li, 1900, 

16 N. Iorga, Manuscripte din biblioteci strdine relative la istoria rmnânilor. p. 40-53. 
17 Jdem, Studii şi documente. voi. IV, I:Jucure�li, 1902, p. CXlli-CXLI. 
11 Ibidem, voi. XX, p. 47-48. 
19 Iancovici, op. cit. , p. 62. 
20 /bidem. 
21 Chiar N. Iorga remarca, în acelaşi conlex.l, că ,,morlacii rlmăseseră loii ortodocşi. supuşi Patriarhiei de 

Constantinopol, care li sfin�Ca vlAdicii" (op. cit., p. 50). 
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melanj etnic, tocmai un morlac - fără absolut nici un indiciu supliementar - este, să recunoaştem, o 
ipoteză riscantă. Că Graţiani a fost croat, şi nu morlac, rezultă şi din confesiunea - ferm catolică - afişată 
de aceasta toată viaţa. Se cunoaşte, în acest sens, rezerva cu care croaţii - catolici - au evitat eventua}a 
asimilare a altor populaţii din zonă, nu doar a morlacilor, dar şi a sârbilor, mult mai apropiaţi etnic22,. In 
sfârsit Gratiani insusi a afirmat tot timpul, că se retrage dintr-o nobilă familie croată23 si este greu de 
cre;ut

,
că - �orlac fii�d - nu ar fi folosit acest avantaj, în 1619, când atât el, cât şi cercuri!� otomane care 

îl immiseră în scaunul de la Iaşi, erau extrem de îngrijoraţi faţă de eventuala reacţie a ţării la impunerea 
unui domn străin24• 

Şi, totuşi, cum să-I acuzi de raţiuni patriotarde de N. Iorga - croatul Graţiani pe tronul 
Musatinilor fiind, orice s-ar zice, o pată în istoria noastră - odată ce marele istoric a fost principalul 
cori

,
feu al criticismului istoric românesc, demascând tocmai asemenea manifestări. În orice caz, această 

opinie, rămas.ă definitivă - reluată de N. Iorga şi peste două decenii25 - a făcut carieră în istoriografia 
română. A preluat-o, în primul rând, A. D. Xenopol în ediţia revizuită a propriei sinteze : " . . .  era, deci, 
probabil de neam morlac sau uscoc, români negri de la Adriatica, încât într�un fel era şi el român"26• 
Constantin C. Giurescu27 ( 1942), a rămas şi el ia această teză. La fel, istoriografia românească postbelică. 

German, italian, croat, morlac şi chiar uscoc, această serie deconcertantă de apartenenţe etnice 
care i s-au atribuit în timp, ar fi putut crea, singură, lui Graţiani, o posteritate de "cetăţean al Europei", în 
cea mai bună tradiţie, de altfel, a apusului Renaşterii şi a zorilor epocii baroce. Trebuie văzută, poate aici 
mai mult, reflectarea unei cariere neobişnuite care 1-a mânat pe neliniştitul aventurier prin atâtea capitale 
ale continentului, de la Londra la Constantinopole. 

Dacă aşa stau lucrurile în privinţa originii, copilăria, tinereţea şi, în general, evoluţia lui 
Graţiani până la ocuparea tronului Ţării Moldovei pot fi urmărite mult mai lejer - evident din perspectivă 
strict istoriografică. Se pot distinge doar două variante distincte şi, acestea încă nu ne�părat 
ireconciliabile. 

În prima variantă, oferită de Petricius, istoricul palon a preluat, probabil, zvonurile şi 
povestirile ce par a-1 fi însoţit pe Graţiani încă din timpul vieţii. Astfel, viitorul domn ar fi provenit dintr
o familie săracă din Graz. Sărăcia părinţilor 1-a determinat să plece de acasă, de timpuriu. Ajuns la 
Constantinopole prin intermediul unui frate mai mare, s-ar fi apucat aici de negustorie cu pietre 
preţioase, îndeletnicire care îi prilejuieşte călătorii prin mai multe ţări şi contacte chiar cu unii suverani28• 
Urmează apoi un episod ieşit din comun. Ajuns cu afacerile negustoreşti la Livomo, Graţiani ar fi 
cumpărat 80 de robi turci - personaje de prim rang - pe care i-a eliberat la Constantinopole. Impresionat, 
sultanul 1-ar fi numit duce de Naxos si senior de Paros. Ulterior, datorită serviciilor aduse în cadrul 

' 

tratativelor cu Imperiul Habsburgic i-a oferit chiar domnia Moldovee9• Wassenberg, preluat ulterior şi de 
Engel30, nu vedea în acest spectaculos episod, al eliberării robilor, decât o sarlatanie. Moreri oferea chiar 
amănunte suplimentare. Bani necesari tranzacţiei ar fi provenit din vânzar�a unor 'tijuterii marelui duce 
de Toscana, iar întoarcerea prizonierilor eliberaţi la Constantinopole s-ar fi făcut pe o galeră luată din 
Napoli. Ar fi devenit, astfel, unul din principalii demnitari ai Imperiului Otoman (" . . .  un des principaux 
Bachas de l'Empire Ottoman !"). Recomandările marelui vizir i-au adus ducatul de Naxos. În 16 15  -

22 Scrisoarea lui Gra�ani la Hans von Molart, din 29 iunie 1 6 1 8, în care afirma: " . . .  ch'ella posso informase ne da 
tutti li Croati, ch'io sono disceso di Nobile el atichissima famiglia", apud, M. Stoy, op. cit. , p. 53, nota 27. 

2.l Ibidem, p. 20 şi N. C. Bejenaru, Gaspar Gratiani, domnul Moldovei ( 1619-1620) şi luptele turco-polone din 1620 
în C.l., an 1/1925, p. 85. 

24 N. Iorga, Istoria românilor, voi. V, Bucureşti, 1 937, p. 409. 
25 Uscocii nu sunt echivalenti cu morlacii, fiind, de fapt, sîrbi colonizati. O digresiune despre morlaci, care nu ar fi 

fost "vlahi negri" (din grecescul mavrovlahoi), ci "vlahi maritimi" (din slavul morvlahi), făcuse încă B. P. Hasdeu, în Istoria 
criticii a românilor, fasc. Il, 1 873, p. 1 1 1-1 1 2. 

26 Consl. C. Giurescu, l.ftnria mmLJ.nilnr, voi. m. partea I, Bucure�ti, 1 942, p. 36. 27 Apud, Gh. Şincai, op. cit. , p. 1 5. SA c;>bservlm aici, fllrA nici o ironie, că profesia respectivă purta noroc în epocii 
pentru aspiranlii la scaunul Moldovei, dacă ne gîndim la un Ioan vodA sau, ulterior, la Dumitra�cu Cantacuzino (vezi D. 
Cantemir, np. cit., p. 1 43). 

21 Gh. Şincai. op. cir . . p. 1 5. 
2'J Apud, M.Stoy, op. cit. , p. 66. 
30 D. Găzdaru, np. cit. , p. 286. 
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continuă, iată, ceva mai precis, Moreri - ar fi �juns la împăratul Matthias pentru confirmarea păcii între 
cele două imperii. Un an mai târziu, în 1616, datorită "rugămin�lot" curţii Poloniei, Ştefan Tomşa, 
voievodul Moldovei, a fost depus, împăratul Ahmet 1 stabilindu-i în locul său pe Graţiani !3 1 • Eroarea 
evidentă a eruditului francez care i-a "oferit" croatului trei ani de domnie în plus, pe lângă împrejurările 
reale ale debarcării lui Tomşa, provine probabil de la Paul Piasecki, cel folosit şi de Miron Costin la 
redactarea Letopiseţului. Oricum, atât la Moreri, cât şi la Wassenberg, este vorba de acelaşi filon 
informaţional - cel provenit de la Petricius. 

Dacă relatarea lui Iancovici a lămurit, aşa cum am văzut anterior, problema originii, ea ne 
oferă, de asemenea, şi informaţiile cele mai precise privind tinereţea lui Graţiani. Mărturia nu provine în 
formă iniţială, ci în versiunea latină datorată lui I. Orsitius (Orsici), care a dedicat-o împăratului 
Ferdinand al III-lea. Descendent al familiei care 1-a protejat, în tinereţe, pe Gaspar, Orsici ar fi smuls-o, 
cu mari rugăminţi, "căpitanului Iancovici , devotat om de aproape al lui Graţiani"32• A rezultat, în orice 
caz, o istorie din care ţâşnesc amănunte surprinzătoare. Ele oferă însă, deloc paradoxal, tenta 
autenticităţii . Se verifică, în general, aspectele care intersectează istoria politică a vremii, fapt cale 
permite şi punctarea câtorva repere cronologice ale vieţii lui Graţiani. 

Totul începe cu refugierea din faţa turcilor a părinţilor viitorului domn, din regiunea Bihac în 
micul orăsel Gradac, situat lîngă Karlstadt33• Or, stim că actiunile otomanilor, condusi de Telli Hassan-, ' , ' 

Paşa, la graniţa bosniaco-croată, începute din 159 1 ,  s-au soldat în anul următor, în aprilie 1592, cu 
asediu! Sissek-ului şi cucerirea altor câteva puncte, între care şi Bihac34 • Cum în relaţia lui Iancovici, 
micul Gaspar apare în acea vreme drept copil de leagăn ("cunabulis detulere")35 am putea fi tenta� să 
plasăm naşterea sa, în intervalul 1591-1 592. Dar, în ianuarie 16 17, în toiul tratativelor osmano
habsburgice pe care le conducea, Graţiani şi-a întrerupt călătoria de la Constantinopole la Viena, 
justificându-se, din Belgrad, către preşedintele Camerei de Război, Hans von Molart, că " . . .  io mi vado 
preparando per fare la noze di una mia unica figliola, quale ho maritata . . .  "36• Cum este imposibil ca un 
tânăr de 25-27 ani să aibă deja o fată de măritat, data naşterii trebuie, desigur, mult coborâtă. 1575-1580, 
crede Manfred Stoy, cel care, descoperind documentul respectiv în arhivele vieneze, a sesizat primul 
inadvertenţa37• Chiar fără aceasta era greu de explicat prezenţa centrală a lui Graţiani în toiul amintitelor 
tratative cu imperialii, dintre 1614-16 18, la nici 24 de ani. Revenind la Iancovici, acesta relatează în 
continuare cum familia lui Graţiani a intrat la Gradac sub protecţia lui Ioan Orsici, nobilul local. Gaspar 
va locui şi va studia în Gradac până când, în adolescenţă, a fost cedat - "pentru formare", se spune -
Margaritei de Tabis, fiica văduvă a lui Christofor Orsici, stăpâna cetăţii Sussed. Prestarea în tinereţe a 
serviciului de paj sau scutier, practică medievală frecventă, ar putea sugera originea nobilă a lui Graţiani. 
În acea perioadă, afirmă Iancovici, Gaspar se numeşte singur "Gradczanin", după oraşul copilăriei38• 

Se ridică a�nci întrebarea cum se numea el iniţial, care era numele real al părinţilor? 
"Milostici" - spunea 1. Gundulici în poemul amintit anterior, Osman al 11-lea-'9• "Horvat" - crede M. 
Stoy, bazându-se pe rapoartele lui Michael Starzer, rezident imperial în Constantinopole şi apropiat al lui 
Graţiani, în perioada 16 10--162040 • Dar aceasta pare mai mult o poreclă : "Horvat" - "Hrvat" însemnând 
"croatul". În plus, Horvat era şi cognomenul familiei Orsici. Fie o poreclă, fie un nume de adopţiune, 
acest "Horvat" pune sub semnul întrebării, o dată în plus, teza originii morlace. 

În orice caz, trebuie să recunoastem că "Gratianum - Gratiani" suna mult mai bine si tânărul 
' ' 

Gaspar a avut inspiraţia cu această rezonanţă italică, dacă nu prin prisma unui succesor al Muşatinilor, 

3 1 Iancovici, np. cit. , p. 69. 
32 Ibidem, p. 62. 
)) A. Decei, Istoria Imperiului Otoman pinii la /656. Bucureşti, 1978, p. 262; 1. 1. Podea, A c.·ontribution to the study 

of quee11 Elisabt:th :,· easterra policy, in ,,Melanges d'histoire generale", tom m, Bucurc�li, 1 938, p. 467. 
34 Ioncovici, op. cit., p. 62. 
" M. Stoy, op. cit., p. 54, nota 34. 
36 lbidem. 
" Ioncovici, op. cit., p. 62. 
'" Nicolae Iorga. Manu�·aipte din biblioteci strcline relative la istoria rmn/Jnilnr, p.  30. 

w M. Stoy, op. cit. , p. 5 5 .  
4 0  Iancovici, np. cir . •  p .  62. 
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cel puţin pentru spectaculoasa sa carieră diplomatică, domeniu în care italienii aveau în epocă un renume 
bine stabilit. 

Reluând firul povestirii lui Iancovici, perioada serviciului la Sussed a fost destul de nefericită. 
Margarita de Tabis, femeie aspră, autoritară - "severa mulier"41 - i-a făcut, se pare, destule zile amare 
tânărului scutier. Desigur, un câmp larg se deschide aici şi unor eventuale implicaţii psihologice, ca să nu 
spunem freudiene. Dar, la drept vorbind, nimic în evoluţia ulterioară a lui Gaspar nu permite speculaţii 
de această natură. Teoretic, ar fi trebuit să rezulte un caracter şovăielnic, slab, dar altele sunt păcatele ce 
îi pot fi reproşate lui Graţiani. În orice caz, atunci când la o vânătoare, de care, probabil, stăpâna nu avea 
stire si pe care nu ar fi încuviinţat-o, Gaspar a pierdut şoimul ei favorit, el a hotărât să nu mai înfrunte 
�âni� Margaritei, preferând să fugă. Undeva lângă Zagreb se alătură unor călători sau negustori 
("viatores"), devine părtaş acestora şi pleacă împreună la Veneţia. Aici ar fi intrat în serviciul 
ambasadorului englez - în ce calitate, lancovici neprecizând. Din Veneţia se întoarce cu acesta în Anglia. 
În sfârşit, de aici ar fi ajuns la Constantinopole, de această dată în suita reprezentantului englez 1n 
Imperiul Otoman42• Nu este precizat nici un nume pentru toţi aceşti ambasadori, nici perioada în care s
au desfăşurat aceste evenimente. Relatarea telegrafică a lui Iancovici oferă, însă, indirect, un neaşteptat 
reper cronologic. 

Relaţiile anglo-veneţiene fuseseră întrerupte de la începutul domniei Elisabetei 1, în 155843• 
Rivalitatea anglo-spaniolă, blocarea Gibraltarului şi, deci, a Mediteranei pentru navele engleze, lipseau 
de orice interes practic aceste legături. Ele au fost reluate abia la începutul lui 1603, când au avut loc 
primele contacte, reprezentantul veneţian, Scaramelii, fiind primit, la 6 februarie, la Richmond, de 
Elisabeta44• Moartea reginei, la 24 martie, a determinat tărăgănarea tratativelor, astfel că, abia în august, 
vine la Veneţia primul reprezentant diplomatic englez, în persoana lui Anthony Stunden. Din motive 
necunoscute, acesta se reintoarce aproape imediat, în septembrie45, astfel că primul ambasador propriu
zis a fost, de fapt, Henry Wotton, în funqie între 1604-1610 ( 16 12?). În sfârşit, acesta a fost urmat în 
post de Dudley Carleton ( 16 12-1616t6• Se pune întrebarea : pe care din aceştia i-a servit Gaspar? N. 
Iorga i-a propus pe Wotton sau Carletori47• Mai recent, L. Demeny şi P. Cemovodeanu îi avansează ferm 
pe Wotton48• 

Dacă ar fi fost în serviciul lui Wotton, Graţiani ar fi trebuit - conform lui Iancovici - să meargă 
la Londra cu acesta în 1610 şi să facă acolo "joncţiunea" cu ambasadorul pentru Poartă, care nu putea fi, 
atunci, decât Paul Pîndar, acesta fiind numit în decembrie 161 149• Prezenţa certă şi activă a lui Graţiani la 
Constantinopole încă din 16 10 - dovedită de M.  Stoy - împing cronologic înapoi aceste estimări ; îl scot, 
în orice caz, cu totul în afara discuţiei pe Carleton. În plus, Pîndar, care 1-a cunoscut pe Graţiani la 
Constantinopole - şi nu la Londra - afirmă clar că Gaspar i-a servit predecesorului50• Or, predecesorul lui 
Pîndar la Constantinopole a fost Thomas Glover, ajuns aici la sfârşitul lui 1606, când 1-a înlocuit, la 
rândul său, pe Henry Lello5 1 •  Eşte vădit că Graţiani nu putea ajunge la Londra în 1610 şi să intre, în 
acelaşi timp, în serviciul lui Glover, cel care plecase de aici cu patru ani înainte. Ambasadorul englez la 
Veneţia, menţionat de Iancovici, în serviciul căruia a fost pentru început croatul, nu poate fi atunci decât 
Anthony Stunden. Cum se va fi "lipit" Graţiani de el o dată ce acesta a stat la Veneţia, reamintim, doar o 

41 1bidem. 
42 A. F. Pollard, The history of England from the accesion oj Edward VI to the death of Elisabeth (1547-1603), 

London, New York Toronto, 1 929, p. 477. 
43 Ibidem, p. 479. 
44 M. Stoy, op. cit. , p. 57, nota 54. 
4� Lista ambasadorilor englezi la Vene�a lui Lubbock Rawdon-Brown, L 'archivo di Venezia con riguardo speciale 

alta storia inglese, IV, Torino-Venelia, 1 865, p. 297-298, apud N. Iorga, op. cit. , p. 3 1 .  
46 1bidem . 
., L. Dcmeny, P. Cemovodeanu, Relaţiile politice ale Angliei cu Moldova, Ţara RmtiUneasciJ şi Tran.filvaniu fn 

�·ecolele XVI-XVII, Bucureşti. 1 974, p. 53. 
48 lbidem. 
4Q Scrisoarea lui Pindar către lordul Carleton, la 3 iulie 1 6 1 2, cu afirmaVa respectivii: .,Here is gone Gasparo Gratiani 

that sometimes servcd my predecessur". apud, M. Stoy, op. cit . . p. 58. nota 56. 
"' Ibidem, L. Dcmcny. P. Cernovodeanu 46. 

·" lancovici, op. cit., p. 62. 
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singură lună (august-septembrie 1603), rămâne un mister. Ar mai fi posibilitatea ca Wotton - dacă 
Gra�ani 1-a servit totuşi pe acesta - să-şi f� părăsit temporar postul, cândva, între 1 604-1606 şi să se fi 
reintors în patrie, aducându-1 "printre bagaje" şi pe croat. Dar părăsirea postului de către un ambasador, 
altfel decât rechemat oficial de suveran, era atunci (ca şi astăzi), o practică cu totul improbabilă. Rămâne 
doar "varianta" Stunden, deşi cum am văzut, şi aceasta implică forţarea "notei" cronologice. Iarăşi 
trebuie să recunoaştem că sistarea relaţiilor anglo-veneţiene, la 1558, ce va fi însemnat ruina atâtor 
negustori ai Albionului, a fost pentru eventualii biografi ai lui Graţiani o mare şansă. E greu de spus cum 
ne-am fi descurcat în faţa unei liste neîntrerupte de ambasadori englezi în oraşul lagunelor, pentru toată a 
doua jumătate a secolului al XVI-lea şi începutul secolului următor, odată ce chiar în aceste condiţii 
simplificatoare există atâtea speculaţii . 

Rezumând, în final, putem presupune că Gra�ani a părăsit Sussed-ul Margaritei de Tabis şi a 
ajuns la Veneţia, via Zagreb, pe la 1603, cândva înainte de august. În luna respectivă 1-a cunoscut pe 
solul englez, A. Stunden, pe care 1-a urmat, o lună mai târziu, la Londra. Aici trebuie să fi stat mai bine 
de trei ani, din toamna lui 1603 până la sfârşitul lui 1606, când a intrat în suita lui Thomas Glover, 
proaspăt numit ambasador la poartă. Ajuns cu acest "sol" englez ("anglum oratorem")52 - cum simplu îi 
spune Iancovici - la Constantinopole, Graţiani s-ar fi iniţiat în treburile diplomatice, învăţând şi limba, şi 
scrierea osmană. Şi, astfel, afirmă Iancovici, din simplu servitor ("obsonatore") ar fi ajuns translatorul 
("interpre.r;'') ambasadorului53• Acest singur cuvânt din relatare - "servitor" - aruncă o lumină destul de 
dură asupra anilor petrecuţi la Londra şi aşa se explică, poate, de ce Graţiani nu a făcut niciodată aluzie 
la această perioadă. 

Talentul lingvistic deosebit - mai cunoaştea şi italiana, şi germana - ca şi aspectul fizic plăcut, 
uşurinţa conversaţiei ("eloquentia natura/ia jluida'')54, au fost tot atâtea avantaje în a se impune. 
Iancovici spunea că însuşi sultanul Ahmet 1 I-ar fi vrut ca interpret, după plecarea lui Glover�5• Urmează, 
ca si în relatarea lui Petricius, expunerea participării la tratativele cu imperialii56• Opusculul lui Iancovici 

' 

rămâne la fel de interesant în prezentarea evenimentelor domniei lui Graţiani în Moldova, dar merită să 
ne oprim puţin asupra perioadei petrecute în serviciul lui Glover, întrucât, cu acest prilej , se pare că 
croatul trebuie să fi luat contact, în premieră, cu realită�le româneşti. Un contact indirect, dar aşa cum 
se va vedea, nu mai puţin incitant. 

.• 

Astfel, se ştie că activitatea primilor ambasadori britanici la Poartă, începând cu William 
Harbome ( 1583-1588) şi continuând cu Edward Barton ( 1588-1597), Henry Lello ( 1597-1606), Thomas 
Glover ( 1 606-16 1 1 )  a fost legată, în principal, de anvergura comerţului englez în Levant57• De altfel, 
ambasadorii erau consideraţi agenţi ai Companiei Levantului, eforturile lor fiind împărţite în a obţine 
privilegii pentru aceasta şi misiuni politice propiu-zise : obţinerea sprijinului sultanilor în războiul cu 
Spania, precum şi lupta împotriva influenţei franceze şi veneţiene58 • Compani� nu s-a limitat la zona 
Mediteranei răsăritene şi, printre altele, a privit cu interes şi spre ţările ,române. Incă de la W. Harbome 
se încheiase un trata� comercial cu Petru Şchiopul (27 august 1 588), care includea în prevederi şi Ţara 
Românească59 • Relaţiile au continuat în vremea lui Aron Tiranul, care contractase anumite datorii către 
Companie60• Debarcarea acestuia şi refuzul lui Ieremia Movilă de a plăti creanţele predecesorului61 1-au 
pus într-o situaţie grea pe urmaşul lui Harbome, Edward Barton. Diplomat energic, dotat în orice caz cu 
imaginaţie, Barton ia de�zia curajoasă de a se amesteca în politica - teoretic - internă a Imperiului, 

'2 Ibidem. 
53 Ibidem. 
,. Ibidem, p. 63. 
" Ibidem. 
•• I. 1. Podea, op. cit. , p. 423. 
" Ibidem. 
•• Tratatul la T. Codn::scu, Uricariul, voi. IV, p. 395-396 şi 1. Iona�cu, P. Blirbulcscu, Gh. Gheorghe, Relafiile 

internaţionale ale Romliniei tn documente ( /368-1 900), Bucurc�ti , 1 97 1 ,  p. 174. Gh. David în Petru Şchlopul, Bucun:,ti, 1984, 
p. 162-163, credea că invocarea Ţării Românc�ti în tratat nu era întîmplătoare, odatA ce acolo domnea nepotul lui Petru vodli, 
Mihnca al lli-lca. fiind vorba. in această perioadli, de o uniune dinastie!. 

''' 1 .. Demcny, P. Cemovodeanu, op. cit. , p. 44. 
00 Ibidem. 
61 Ibidem. 
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începând să-I susţină, pentru scaunul Moldovei, pe fiul nefericitului Iancu Sasul, ce! �eAcapi�at
�
la �vov, în 

1582 din ordinul lui Stefan Bathory62 • Bogdan Sasul, sau Ştefan Bogdan, a fost, fara mdmala, ŞI el unul 
din a�este stranii, dar 'nu mai putin interesante personaje, născute de epocă. Dotat cu indiscutabil farmec 
personal şi, în orice caz, c� per�everenţa, vitală unui pretendent, drumurile acestui pribeag prin Europa 
timpului , aduc bine cu cele ale lui Graţiani. 

Astfel, după moartea neaşteptată a lui Barton, în 1597, îl găsim rătăcind prin Veneţia, unde 
încearcă, fără succes, un mariaj cu nepoata unui renegat veneţian, Iusuf Cievatelli, ajuns dregător 
influer.t la Poartă. Apoi, pe la începutul lui 1600, a apărut în Anglia Elisabetei I, în slujba căreia intră. 
Participant la asediu} Ostendei (iulie 1601), capătă de la regină o scrisoare de recomandare către Henry 
Lello urmasul lui Barton. Fireste telul lui rămăsese tot scaunul Moldovei . Lello, slab, nehotărât, fără 
anve;gura I�i Barton, îi plede�ză' prost cauza, odată ce, la începutul lui 1604, îl aflăm pe nefericitul 
aspirant Ia tron, în închisoare, în compania, selectă de altfel, a mai norocosului, în viitor, Radu Mihnea. 
Evadat cu peripeţii, în iunie 1606, ajunge din nou în Anglia, unde personalitatea, ca şi aventurile lui, fac 
destulă impresie, ajungând chiar personaj în două piese engleze ale timpului64• 

Această digresiune - poate prea lungă - într-un studiu dedicat altcuiva, se justifică, însă, 
imediat. Pe lîngă dramaturgii elisabetani, Ştefan Bogdan a cucerit, însă, şi pe Iacob I, determinîndu-1 pe 
acesta, în acord şi cu secretarul său de stat, puternicul Robert Cecil, conte de Salisbury, să-I retragă pe H. 
Lello si să-I numească ambasador la Poartă tocmai pe Thomas Glover.65 Evident, cu principala misiune ' 
de a-1 sprijini pe pretendentul moldovean. Nu există nici o informaţie directă privind un eventual contact 
între Gratiani si fiul lui Iancu Sasul, dar este evident că cei doi trebuie să se fi întâlnit, dacă nu chiar pe ' ' corabia ce 1-a purtat de la Londra la Constantinopole (am văzut calitatea relativ umilă a croatului pe 
atunci), în orice caz, în clădirea ambasadei engleze de pe malul Bosforului . Ştefan Bogdan a locuit acolo 
toată perioada misiunii lui Glover66• Translatorul ambasadorului, aşa cum a ajuns Graţiani, şi principalul 
protejat al acestuia, nu se putea să nu se fi cunoscut. Prea multe despre Moldova nu va fi ştiut nici acest 
pribeag, dar să admitem că, adolescent fiind, ar fi putut prinde domnia de trei ani a tatălui său - suficient 
pentru a-1 încînta, poate, pe tînărul Gaspar cu "dulceaţa domniei la Ţara Moldovei". Ar putea fi aceasta o 
explicaţie pentru curioasa pretenţie a croatului, încă din noiembrie 16 14 - atunci în calitate de 
negociator, la sfârşitul primei runde de convorbiri cu Habsburgii - de a i se acorda, nici mai mult, nici 
mai puţin, decât unul din principatele dunărene67• 

Părăsind speculaţiile şi revenind la Ştefan Bogdan, trebuie arătat că Thomas Glover, spre 
deosebire de Henry Lello, şi-a pus toată energia în sprijinul acestuia, compromiţîndu-şi practic cariera 
diplomatică în această chestiune. Lupta trebuia dusă acum împotriva succesorilor lui Ieremia Movilă, 
Simion şi apoi Constantin vodă. Astfel, Glover a reuşit să-I câştige, în 1608, pe capuchehaia hanului 
Salamet Ghirai 1 şi să-şi asocieze şi unii boieri moldoveni nemulţumiţi. Acest amestec în afacerile Porţii 
a atras, însă, reacţia dură a marelui vizir Murad, care 1-a ameninţat pe Glover că-I va trimite legat în 
Anglia, regelui său ! În defavoarea lui Glover şi, implicit, a lui Ştefan Bogdan, intervine şi solul palon, 
Grzegorz Kochanski, fireşte partizan al Movileştilor. Însuşi regele Sigismund al II-lea se sesizează şi 
protestează la iniţiativele lui Glover în faţa ambasadorului englez în Polonia, Robert Cunningham. În faţa 
acestui scandal diplomatic, Iacob 1 renunţă, răspunzînd cu oarecare naivitate că 1-a susţinut pe Ştefan 
Bogdan doar din considerentele umanitare, nestiind că va da nastere unei asemenea crize. În orice caz la ' ' ' 
insistenţele Porţii , Glover a fost rechemat ( 17 septembrie 161 1 ), şi înlocuit, în luna decembrie a aceluiasi 

� ' 
an, cu P. Pindar . 

În ce măsură va fi participat şi Graţiani la acest episod nu se poate şti . Oricum el pare să nu fi 
fost afectat, ca să nu spunem compromis, de soarta primului său mentor în ale diplomaţiei, L-am văzut 

"2 Ibidem, p. 44-47. 
,.. L. Demeny, P. Ccrnuvooeanu. op. cit. , p. 47-5 1 .  
"' Ibidem. 
hl> Scrisoarea lui Starzer la Hans von Molart, în 16 decembrie 1 6 14, la N. Iorga, Studii şi documente. voi. XX, p. 7 şi 

la M. Stoy, op. cit. , p. 11 1 ,  nota 1 98, în c11re se aratli dl "Herr Gratiani . . .  mit Hilf so grosser Freint dic er an die Portten habe, mit 

der Zcill Văivoda. die Mult.lavia overo Valachia zu wcrdcn gcth rautc . . .  ". 
67 L. Demcny, P. Cernovodeanu, op. dt .. p. 47-5 1 . 
611 I. Iancovici , op. cit., p. 63. 
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doar pe Iancovici afirmînd că însuşi sultanul Ahmet I 1-ar fi dorit ca tălmaci după îndepărtarea 
englezului69• 

Rapoartele inedite ale lui Michael Starzer, rezidentul imperial la Constantinopole scoase la 
iveală, din arhivele vieneze, relativ recent:.. de M. Stoy, ni-l arată însă pe Graţiani, în această perioadă din 
jurul lui 16 10, într-o postură insolită. Incă din cursul anului respectiv, el eliberează din detentia 
otomanilor, prizonieri creştini, mai mult sau mai puţin importanţi. "Mai mult" am putea spune, căci 
sumele plătite pentru aceştia i-au fost decontate, în general, din vistierii de curţi princiare. Cea 
habsburgică plăteşte, de pildă, chiar prin intermediul lui Starzer, 500 de guldeni pentru doi preoţi 
spanioli, oficial pelerini la Locurile Sfinte, ce fuseseră arestaţi pe malul BosforuluC0• Nu ştim cât a plătit 
Casa de Austria pentru contele Weikhand van Auersberg, pentru eliberarea căruia Graţiani se interesa în 
iarna 161011 6 1 1 ,  dar în primăvara lui 1 6 1 1 va primi 1200 de ţechini de la marele duce toscan, Cosimo al 
Il-lea, pentru preotul cretan Giorgio Moschetti71 •  

Este momentul să  ne întoarcem puţin la varianta lui Petricius şi să  reamintim că, în virtutea ei, 
Graţiani ar fi răzbit la Constantinopole datorită fratelui mai mare şi negustoriei cu pietre preţioase. Că 
această relatare nu o contrazice ci, mai mult, o completează pe cea principală, a lui Iancovici, pare destul 
de limpede în acest context. Nu dintr-o leafă de translator te avânţi în asemenea afaceri, decât este 
rezonabil să presupunem existenţa unui frate prosper în capitala otomană. Apare iarăşi cert că Graţiani a 
părăsit serviciul la Glover cu ceva timp înaintea debarcării acestuia. Cînd, în martie 1 6 1 1 ,  murea 
translatorul (dragomanul) imperial, Mattia del Fara, şi Starzer îl propunea în locul lui pe Graţiani, acesta, 
prea prins de afaceri, poate şi sătul de asemenea slujbă, a declinat oferta72, dar nu se scuză nicidecum că 
ar fi (încă) dragomanul (translatorul) lui Glover. Rezultă din acest episod şi legăturile strînse cu Starzer, 
cel care, de la venirea la Constantinopole, în primăvara lui 1 6 10, a fost, ani de zile, sufletul ambasadei 
imperiale de aici, redactînd rapoartele către Vie:na, zbătîndu-se şi trăgînd sfori în opoziţie cu indolenţa 
celor doi ambasadori titulari, Pietro Bonomo si Andrea NegronC3• Prietenia lui Gratiani cu Starzer a fost 
cimentată şi prin sprijinul material pe care cr�atul, bogat acum, 1-a acordat rezidentului. În paratenză fie 
spus, curtea de la Viena pare să fi fost destul de strînsă la pungă cu funcţionarii amba·sadei sale, nu o dată 
Graţiani sau fratele acestuia, împrumutîndu-1 pe Starzer cu sume mari74• 

Cei doi nu s-au ocupat, însă, numai cu eliberarea preoţilor imprudenţi, ci îl vedem plănuind, în 
vara lui 1 6 1 2, nici mai mult nici mai puţin, decât o vastă ligă antiotomană, în care ar fi trebuit să intre 
Imperiul Habsburgic, Toscana şi Spania75• Se V<�de că ideile unei aceleiaşi epoci plutesc cumva în aer, 
odată ce, cam în acelaşi timp, independent, proiecte similare nutreau, de pe alte poziţii însă, un Pere 
Joseph, fraţii Sforza, viceregele Siciliei, Pedro Tellez de Ossuna, şi, mai ales, Charles de Gonzales, duce 
de Nevers, cu a sa Militia Christiana, ce va intersecta atât de mult destinul lui Graţiani76• 

În orice caz croatul nu s-a limitat doar Ia planuri şi, în iulie 1 6 1 2, a plecat din Constantinopole 
în Italia în vederea unei între vederi cu Cosimo ă1 II -lea al Toscanei. Întâlnirea de la Florenţa cu marele 
duce a avut se pare, şi scopuri mai prozaice, anume vînzarea unor bijuterii. Reluîndu-i pe Petricius şi 
Moreri79, care, reamintim, menţionează şi ei această tranzacţie, într-un context special, lucrurile se leagă 
din nou. Acum, în 1 6 1 2, se pare că a avut loc acel episod, ieşit din comun, al eliberării celor 80 de 
prizonieri turci, ei ajungînd la Constantinopole în cursul anului următor. Şi astfel, plecat în Italia să 
înjghebeze o ligă, antiotomană, Graţiani ajunge la Constantinopole, dacă-1 credem pe Moreri, " . . .  un des 

69 M. Stoy. op. cit. , p. 60. 
70 Ibidem, p. 6 1 .  7 1  Ibidem. 
71 Ibidem, p. 77 (aici enervarea lui Klcsl pe Negroni şi decizia de a-1 inlocui, în septembrie 1 6 14 ). 
73 Ibidem, p. 64-65. 74 Ibidem, p. 63. 
7� Despre iniţiativele antiotomane ale timpului şi, in special, despre ,.Militia Christiana" la Carol Giillncr, 

Beziehungen der riimanisclaen wojewuden Radu Şerban, N. Petraşcu und Ga.rpar Gratiani zur " Mitice Chretienne ", în RP.SEE, 
tom VI, nr. 1 ,  1 968, p. 7 1 -72 şi idem, Lu Mitice Chretienne, un ifiSiru'flenl de croi.rade au XV/l-eme siecle, în ,,Melanges de 
l'cScole roumaine en France", xrn, Paris, 1935-1 936, p. 59 şi urm. 

76 M. Stoy, np. cit. , p. 64 şi 66. 
70 Ibidem. 
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principaux Bachas de l'Empire Ottoman !''80• Sigur că Gaspar nu a ajuns paşă, dar, sigur, a câştigat 
pretuirea Portii si a intrat, în orice caz, în atenţia conducătorilor otomani. Ar fi o explicatie pentru 
înt�putul - d�că' nu reluarea - carierei sale diplomatice căci, întors la Constantinopole, el ar fi dorit să 
participe la negocierile cu Spania. 

Deceniul al doilea al secolului al XVII-lea debutase destul de nefericit pentru otomani, în 
special r- e  plan maritim. Politica activă a viceregelui Siciliei, Ossuna, şi-a marelui duce Cosimo al II-lea 
- patron al unui ordin de corsari, "Cavalerii lui Ştefan" - cauzase grele pagube flotei otomane81 •  După 
înfrîng'.;rea de lîngă insula Chios ( 16 1 3), cînd a murit însuşi comandantul flotei, Halil-Paşa82, atmosfera 
pe malul Bosforului începuse să aducă cu cea de după Lepanto. În aceste condiţii, marele vizir, Nasuh
Paşa, a înclinat spre o pcwe cu Spania83• Încep unele tratative, tocmai cele care-I vor lansa pe Graţiani. La 
drept vorbind, poziţia croatului în această chestiune nu a fost prea clară. Ştim că la întoarcerea sa din 
Italia la Constantinopole, în toamna lui 1 6 1 3, 1-a avut alături pe reprezentantul Spaniei, don Pietro 
Bruno84• Rolul lui Graţiani pare să fi fost mai mult de curier, între Cosimo al II-lea şi marele vizir. Prea 
multe nu se cunosc, discreţia cu care s-au desfăşurat aceste tatonări datorîndu-se, mai mult ca sigur, 
înverşunării fireşti cu care olander:ii şi mai ales veneţienii, urmăreau să le mineze. Sigur, prin mai 1 6 14, 
Graţiani se scuză faţă de Starzer că nu-i mai scrie pentru că este prea prins cu "pacea spaniolă"85 • Dar, 
cum singurul interesat în mod real de această pace era marele vizir, Nasuh, - spaniolii simţindu-se, pe 
drept, foarte puternici - sfârşitul violent al acestuia, la 1 7  octombrie 16 1486, va coincide şi cu 
înmormîntarea definitivă a tratativelor. Acest episod, destul de confuz, interesează aici pentru un singur 
aspect, mai exact faptul că el a înlesnit accesul lui Graţiani la tratativele, mult mai serioase, dintre Poartă 
şi Habsburgi. 

Se poate remarca însă, de acum, accederea croatului într-o nouă etapă. Nu este vorba doar de 
trecerea de la tinereţe la maturitate. Se observă, din acea perioadă, diferenţa vizibilă de la situaţia avută 
în tinereţe, de la rolurile subalteme de atunci, la o poziţie sensibil superioară. Intrat de acum în 
diplomaţia înaltă, menţionarea lui frecventă în corespondenţa diplomatică a vremii permite urmărirea 
mult mai facilă a acţiunilor sale, precum şi părăsirea câmpului alunecos al speculaţiilor care au însoţit -
poate exagerat, dar inevitabil - începuturile acestui personaj .  

80 M. Stoy, op. cit., p. 68. 
81 /bidem. 
K1 fbidem. 
K.l Ibidem, p. 69. De vii:wl. încă o datll, relativ la Piclro Bruno, rolul italienilor în diplo11U1(.ia timpului. Dacă în acest 

caz, un italian gira afacerile Spaniei. relevantă cslc şi componenta ambasadei habsburgice la Constantinopol : Negroni, Bonomo �i ,J. .,gcuna.n, dd l'aro! 
114 /bidem. 
"' Ibidem, p. 80 �i J. v. llammcr, op. cit. , p. 47 1 .  
llfi Ibidem, p. 80 �i J.v. Harruner. p. 47 1 .  
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UNELE OBSERVATll PRIVIND DOMNIA 
' " 

LUI GASPAR GRATIANI IN TARA MOLDOVEI 
' ' (1619-1620) 

Dacă originea şi, apoi, evoluţia din tinereţe a lui Gaspar Graţiani au fost marcate de multe erori 
de apreciere din partea istoricilor, nu altfel au stat lucrurile în legătură cu scruta sa domnie din Ţara 
Moldovei. Tratată tangen{ial de marii. istorici de dinaintea ultimului război, guvernarea sa a primit două 
etichete, aparent greu de contestat : "catolicism făţiş" şi relaţii încordate cu boierii. Prestigiul lui N. Iorga 
sau al lui Gh. 1. Brătianu, al lui A. D. Xenopol sau Constantin C. Giurescu, toţi sprijiniţi, la rându-le, pe 
autoritatea unui Miron Costin sau Dimitrie Cantemir, a atârnat greu în balanţa acestor aserţiur:ti. Să 
notăm, totuşi, că în perioada interbelică, un studiu asupra lui Graţiani nu putea beneficia pentru politica 
internă decât de cele câteva acte editate în cadrul colecţiilor lui Th. Codrescu sau Gh. Ghibănescu. 
Publicarea documentelor domniei lui Graţiani în colecţia DIR, de mai bine de 40 de ani, deşi ar fi putut 
revizui total aprecierile respective, nu a stâmit vreun ecou notabil în rândul specialiştilor. Dacă etichetele 
de mai sus nu rezistă la simpla confruntare cu documentele editate postbelic, încercarea de faţă are ca 
scop şi punerea în evidenţă a unor legături între politica internă şi cea externă a lui Graţiani. Într-adevăr, 
explicaţii asupra anumitor acţiuni sau decizii din domeniul extern - relativ bine cunoscut şi tratat până 
acum - pot fi găsite în unele realităţi inerne. 

Sunt necesare, de la început, câteva precizări, relative la o atitudine vădit procatolică a lui 
Graţiani. Abia numit, la 4 februarie 16 19, în scaunul de la Iaşi, prin eforturile conjugate ale diplomaţiei 
imperiale, dar şi a câtorva potentaţi otomani, el se va grăbi să îl viziteze pe patriarhul Timoteos al II-lea; 
i-a solicitat chiar permisiunea de a trăi în rit ortodox, pînă cînd îi va sosi aprobarea de la Roma privind 
trecerea definitivă la această credinţă1 . 

Gestul nu este chiar atât de surprinzător şi poate fi pus în legătură cu o anumită îngrijorare -
atât a lui Graţiani, cât şi a cercurilor conducătoare ale Porţii - relative la reacţia ţării la impunerea unui 
domn străin şi de o altă credinţă. Antecedentul muntean - răscoala condusă de Barcan stolnicul şi de 
Lupu Mehedinţeanu - precum şi implicaţiile sale xenofobe2, tulburările similare din Moldova3, impuneau 
o anume circumspecţie. Până la urmă, temerile au fost nejustificate, apatia boierimii moldovene, 
manifestată cu această ocazie, prilejuindu-i pagini amare lui A. D. Xenopol4• 

Oricum, abia ajuns la Iaşi, la începutul lui aprilie 1 6 19, noul domn s-a grăbit să-şi arate 
bunăvoinţa faţă de clerul ortodox. Chiar în primul document emis - la 1 1  aprilie - el împuterniceşte 
mănăstirea Sf. Sava să-şi adune vecinii fugiţi din satul Stroieşti5• O zi mai târziu, a întărit Episcopiei de 
Huşi satele Răşeşti, Podeni, Coziaci, Cârligaţi, Plopeni, Creţeşti şi Hrubeni6• La apelul episcopului de 
Roman, intervine, la 1 3  aprilie, în faţa dregătorilor domneşti din Târgui Şchei pentru a degreva de orice 
dări satul Şcheuleţi, ţinînd de episcopie7 • O decizie similară, la 16  aprilie, privea eliberarea de orice 
"angarii" a unor posluşnici ai Episcopiei de Huşi8; o alta, din aceeaşi zi, se referea la toate satele 

1 Manfred Stoy, Das Wirken Gaspar Gracianis (Grafiani.r) bis zu seiner Emennung zum Fiirsten der Moldau am 4 
Februar 1619, în "Siidost-Forschungen", band XLID, 1 984, MUnchen, p. 1 20;  Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria 
romfJnilor, voi. IV m. Bucure�ti, 1 884, p. 376 . . 

' Mai exact. caracterul antigrecesc al nu�cării : Mutei al Mirelor, la Al. Papiu-Darian, Tesuur de monumente istorice 
pentru RomtlniCl. tom 1. fasc. Il, Bucurc,ti, 1 863, p. 346-348. 

·' l. Caproşu. Despre politicCI interrul u lui Radu Mi/meu şi rilscoulele filrilneşti din prinw. lui dnmnie In Mnldova 

( 1616-161 9), în SCŞI, an Xlllm fasc. l, Iaşi, 1 962. p. 92 şi urrn. 
4 A. O. Xenopol, Istoria romtlnilor din Dadu lr<Ji<Jnll, ed. A IV -a. Bucureşti, 1 988, p. 384. 
' DIR, A. XYn. voi. IV, p. 3 1 3. 
' Ibidem. p. J 1 8. 
1 Ibidem, p. 3 1 9 . 
• lbiclem. p. 320. 
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episcopiei, impuse la jold şi podvoade de ureadnicul, şoltuzul şi pârgarii din Huşi9• La 20 aprilie, este 
rîndul mănăstirii Aron Vodă, căreia ţi sunt întărite mai multe sate în ţinutul Neamţ, ureadnicii din Piatra 
fiind atentionati să nu tragă satele respective cu alte sate de ocol, odată ce ele "umblau" cu tinutul10• , , , 
Peste alte trei zile, domnul va interveni în favoarea mănăstirii Bistriţa, căreia îi sunt întărite mai multe 
moşii 1 1 , pentru ca, la 24 aprilie, mănăstirea Galata să fie scutită de toate dările, evident, afară de cea 
împărătească12• Urmează, spre sfârşitul lunii , alte întăriri, pentru Agapia13 şi Secu14; la 1 mai 16 19, 
domnul întărind şi mănăstirii Sf. Ilie o parte a satului Şchei, ce ţinea de ocolul Sucevei15• 

Lista poate continua cu decizii şi pentru mănăstirile Bisericani 16, Dragomirna17, Galata18, 
Pîngăraţi 19, Pobrata20, Neamf\ Putna22, Moldoviţa23, Humor4, Solca2.� sau chiar pentru "metohul de la 
Sinai"26, mănăstirea Pantocrator7 sau patriarhia din Ierusalim28• De altfel, din cele 190 de documente 
editate, 6 1  - deci aproape o treime - sunt tocmai asemenea decizii în favoarea clerului ortodox. 
Concentrarea lor mare, încă din prima lună de domnie, pare să indice dorinţa noului domn de a clarifica 
lucrurile în această privinţă, de la bun început. 

Se pare că a fost vorba de mai mult decât o simplă bunăvoinţă arătată Bisericii ţării. Într-o 
scrisoare către nunţiul apostolic din Polonia, cardinalul Francesco Diotallevi, redactată în 1 3  septembrie 
1 620, la Ţuţora, în plin conflict cu otomanii, Graţiani emitea o disperată cerere de ajutor Curiei. În 
finalul misivei, el se scuza, relativ la adoptarea ritului grec, motivînd aceasta prin câştigarea "l'animo di 
questi popoli"29• Ceruse, atunci, de altfel, ajutor chiar Papei. Răspunsul lui Paul al V -lea, datat - supremă 
ironie - 14  noiembrie 1 620 (deci, cînd destinatarul era deja mort), a fost un refuz elegant, determinat şi 
el, poate, de ambiguitatea cultului practicat de Graţiane0• 

Ar rezulta de aici că, în public, domnul a practicat ritualul Bisericii Ortodoxe. De altfel, nici nu 
va fi avut de ales, dacă ne gîndim la numeroasele sărbători, ritualuri religioase ortodoxe, unde, în 
general, domnul ţării avea un rol de prim rang. Pe de altă parte, Graţiani nu şi-a renegat vreodată, oficial, 
credinţa catolică. A făcut chiar caz de ea în raporturile lui cu polonii sau cu Papa. Se ştie că misiunea lui 
principală aici fusese medierea unei păei între Poartă şi Polonia şi este posibil ca otomanii înşişi să fi 
văzut în catolicismul lui Gratiani un neasteptat avantai . Dar suntem, iarăsi, departe si de un "catolicism ' ' � ' , 
făţiş", cum îl vedea N. Iorga3 1• Chiar din cunoscutul şi cumva maliţiosul pasaj al lui Miron Costin, după 
care " . . .  acest domn, Gaspar vodă, niceodată post n-au avut . . .  în toate posturile mînca carne", reiese că 
fă . ..J2 1 cea aceasta, totuşt, "pre ascuns . 

9 Ibidem, p. 321 . 
10 Ibidem, p. 32 1-323. 
1 1 Ibidem, p. 324-325. 
12 Ibidem, p. 327. 
13 Ibidem, p. 328. 
14 Ibidem, p. 329 şi 332-333, 334-335. 
ls Ibidem, p. 333-334. 
16 Ibidem, p. 338-339, 342, 386. 
17 Ibidem, p. 346. 
11 Ibidem, p. 362-363. 
19 Ibidem, p. 381-382. 
20 Ibidem, p. 374-375. 
21 Ibidem, p. 405. 
22 Ibidem, p. 42�21 .  
13 Ibidem, p. 422. 
24 Ibidem. 
2' Ibidem, p. 435. 
16 Ibidem, p. 343. 
21 Ibidem, p. 368. 
21 Ibidem, p. 362-363. 
�9 Virginia Vasiliu, Il principato moldavo e la Curia papale fra il 1606-1620, în "Diplomatarium italicum", nr. 2, 

1 930. p. 20. 
JO Ibidem. p. 6 1 .  )1 N .  Iorga, lstnria românilor, voi. V, Bucureşti, 1 937, p. 410-41 1 .  
)2 M. Costin, Opere, ed. P. P. Panaitt:scu, Bucureşti, 1 958, p. 72. 
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Dincolo de involuntarul umor al cronicarului, rămîne faptul, aparent curios, că o bună parte din 
documentele emise de acest domn au fost decizii în favoarea aşezămintelor ortodoxe, biserici sau 
mănăstiri, sau către slujitorii acestora. Pe de altă parte, ceea ce a contat a fost mai mult gestul ca atare. 
Oricât de multe scutiri fiscale şi oricât de multe danii ar fi făcut Graţiani bisericii, clerul local era bine 
acoperit din puncte de vedere pecuniar. Chiar prea bine, dacti ne gîndim la hotărârea lui Anastasie 
Crimca, câţiva ani mai târziu. Într-un sobor, la 26 septembrie 1 626, mitropolitul a hotărât ca vieţuitorii 
din mănăstiri să nu mai aibă averi şi să nu mai împrumute bani cu dobîndăJJ. Fie greci - avînd, deci, 
geniul afacerilor - fie proveniţi din boierime, călugării moldoveni constituiau, aşadar, o categorie 
priovilegiată. Generozitatea lui Graţiani trebuie văzută, încă o dată, doar ca o asigurare a bunelor sale 
intenţii. . 

Această dărnicie, ce viza clar câştigarea preoţimii, a urmărit nu doar aplanarea unor tensiuni, 
disparitia unor temeri firesti din partea Bisericii locale la venirea unui domn catolic. Trebuie amintit aic. 
si cont�xtul dificil al înc�putului domniei, deci necesitatea sprijinului financiar intern. Ori, majoritatea 
documentelor amintite reprezintă "întăriri" de moşii mănăstirilor şi nu danii propriu-zise (doar în trei 
cazuriJ4). Aceste "întăriri" au fost dublate şi de scutiri de dări, în câteva rînduri doar, precizîndu-se, 
fireste că trebuie plătită, totusi, darea împărăteascăJ5 • Dar domnul, în general, întărea mosii doar în 
caz�l �ierderii uricului, al cu�părării sau donaţiei - deci la schimbarea proprietarului - c�uza fiind, 
întotdeauna, menţionată explicit în text. Fără îndoială, exista şi obiceiul întăririi moşiilor la fiecare 
început de domnie nouă. Cum se explică atunci continuitatea acestor "întăriri" pe tot parcursul domniei -
fie ea atât de scurtă - a lui Gratiani? . 

Dacă, în cazul de faţă, aparent, intenţia a fost scutirea moşiilor respective de anumite obligaţii, 
este iarăşi posibilă şi o vînzare mascată a proprietăţii domneşti. Să amintim împrumutul a 600 de ughi de 
la Anastasie Crimca si restituirea făcută sub forma "întăririi" satului MătieniJ6 • Această corectitudine în . 
restituirea datoriilor este, să recunoaştem, foarte departe de abuzurile unui Despot vodă, care nu şi-a 
făcut asemenea scrupule în spolierea mănăstirilor. 

Totodată, dacă e să-1 credem pe Andrei Bogoslavici, misonar franciscan şi, se pare, om de curte 
al lui Gratiani, situaţia clerului sau a credinciosilor catolici din Moldova nu s-a schimbat cu nimic în bine . . 
în această perioadă, neexistînd nici o favoare sau privilegiu special pentru aceştia37• 

Interesante par a fi fost şi raporturile domnului cu boierii. Arătam deja că majoritatea autorilor, 
care s-au referit asupra perioadei, a vorbit de relaţii încordate ce ar fi evoluat pînă la duşmănie făţişă sau 
chiar tentative de suprimare fizică. N. Iorga a fost, în această privinţă, cel mai tranşant: " . . .  rău primit în 
ţară, criticat pentru catolicismul său făţiş şi pentru curtea şi oastea sa străine, privit ca un duşman . . .  
avînd, de la început, în faţa sa una din acele mişcări obişnuite ale orheenilor . . .  , Graţiani trebuia să-şi 
caute sprijinul la cei de-o credinţă cu dînsue8 ". Făcînd abstracţie, deocamdată, de "catolicismul său 
făţiş", merită să subliniem opinia marelui istoric privind originea animozităţii : orientarea pro-polonă a 
domnului, în contradicţie cu atitudinea mai realistă a boierilor. 

Pe aceeasi linie se plasează si Gh. 1. Brătianu, într-o sinteză al cărei obiect era tocmai evolutia 
relatiilor domn-boieri în istoria romî�ească: "totusi, străinul, odată asezat cu firmanul Portii calcă p• e ' ' ' .. ţ , 
urmele lui Ion vodă cel Cumplit sau ale lui Aron Tiranul: el pregăteşte trecerea în tabăra creştină, 
punîndu-se în serviciul politicii războinice a hatmanului polon Zolkiewski. Cronica lui Miron Costin, 
povestind aceste întâmplări, se face ecoul îngrijorării ce cuprinsese atunci boierimea Moldovei, în mintea 
căreia dăinuia politica de echilibru, prevăzătoare şi cumpănită, a lui Ieremia Movilă39". Sau, mai departe, 
vorbind de ,,rezerva cu care a primit starea nobiliară din Moldova" această situaţie, tot Gh. 1. Brătianu 
sublinia atmosfera incordată de atunci : ,,Simţind u-şi izolarea şi lcmîndu-se de o eventuală reacţiune, 

.u M. Plcurariu, Istoria Bisericii onodm:e române, voi. n, Rucurc�ti, 1 98 1 ,  p. 8.  
j.j . . . • • . • -

DIR, A. XVII, IV. p. 422-423. 438-439, 465. 
" Ibidem, p. 327, 341 , 343, 375, 376. 
:... Ibidem. p. 46 1 -463. 
" Cdldtori strl1ini despre (drile rom4ne, voi. V, Bucure�ti, 1 973, p. 5--7 ;  despre A. Bogoslavici şi la Iosif Petru M. 

Pal, Orisinea catolicilor din Moldova şifranci.rcanii, pllstrl1tori lor de veacuri, Sllbăoani-Roman, 1 942, p. 1 4 1 .  
•• N .  Iorga, op. cit. , p. 410-4 1 1 .  
:w Gh. I. Drlltianu, Sfatul domnesc şi Adunarea st4rilor tn principatele rom4ne, Bucureşti, 1 995, p .  1 50. 
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Gra�ani loveşte în fruntaşii boierimii ,  căutînd pricină lui Vasile Lupu pentru treburile visteriei şi 
încercînd să scape de vornicul Bucioc prin otravă, dar fără a izbuti"; pentru a sfârşi, eviden�ind " . . .  
echilibrul regimului de stări în concepţia vremii, care se opune domniei absolute şi rară legături cu 
t • ..w ,ara . . .  

Fără îndoială, părerile expuse mai sus - preluate, de altfel, de istoriografia ulterioară celor doi 
mari istorici - sunt justificate, izvorul de bază, în ambele cazuri, fiind Letopiseţul lui Miron Costin. O 
singură observaţie se impune aici : boierimea moldoveană a vremii a fost privită, exagerat, ca un bloc. 
Este imposbil să nu fi existat si partizani ai politicii domnesti, fie si numai datorită animozitătii ce 
trebuie să fi fost între diferitele ' grupări. Apoi, acest conflict r�al într� Graţiani şi (unii) boieri a apărut 
doar spre finalul domniei, cînd orientarea pro-polonă a celui dintâi a devenit făţisă si ireversibilă. ' ' 

Oricum, la începutul domniei, se pare că au existat unele concesii reciproce. Domnul avea nevoie de 
boieri pentru realizarea ambiţiilor sale politice şi, fapt aparent paradoxal, pentru legăturile acestora în 
Polonia - cazul lui Costea Bucioc, de pildă - una din misiunile impuse de Poartă lui Graţiani, la 
înscăunare, fiind, reamintim, tocmai medierea unei păei osmano-polone. A fost deja menţionată 
problema financiară, nevoia de împrumuturi a domnului constituind un alt factor de apropiere între cele 
două părţi41• 

Un indicator elocvent în această chestiune este componenţa Sfatului domnesc. Creat de Radu 
Mihnea din resturile boierimii măcelărite de Tomşa la Cornul lui Sas, sfatul moldovenesc a fost preluat 
şi menţinut ca atare de Graţiani pe tot parcursul domniei . Cele câteva modificări operate de acesta nu au 
însemnat dizgraţia respectivilor boieri, ci doar permutări , schimbări în dregătorie. 

Astfel, un fost mare vătaf al lui Radu Mihnea, Vasile Şeptilici - viitorul ucigaş al lui GraVani 
a fost, pe tot parcursul domniei acestui, hatman şi portar al Sucevei42• Postelnic şi apoi mare comis al lui 
Radu Mihnea, Lupu Coei (viitorul domn Vasile) a fost, la început, menţinut în ultima dregătorie pentru 
ca, de la 3 aprilie 1620, să-I găsim menţionat ca mare vistier43, calitate în care va fi fost nu tocmai corect. 
Miron Costin sugerează, printre rînduri , şi altceva : "iară pe Vasilie vodă, dîndu-i pricină că nu dă samă 
de o sum� de bani a Visteriei, măcar că-i era hinul de cununie, I-au pus în temniţă şi I-au pus şi la 
muncă44". Din contextul cronicii reiese însă clar că este vorba de fapte petrecute spre sfârşitul domniei. 

Fluctuaţiile la pârcălăbia de Hotin pot fi explicate tot cu ajutorul marelui cronicar : " . . .  curînd 
au simţit Gaspar vodă că ş-au pierdut la turci credinţa, deci s-au aşezat cu gîndul şi mai tare cu leşii, 
îndemnîndu-i asupra turcilor. Şi în cetatea Hotinului , îndată au băgat oşteni leşăşti, dîndu-se aievea supt 
apărarea lor cu ţara45". Aceşti, "curînd" şi "îndată" trebuie nuanţaţi, dar, sigur, în timpul lui Graţiani este 
pomenită, în acest post cheie, o succesiune de şase pârcălabi. Ultimul menţionat, "Amadi", la 12  aprilie 
162046 - de fapt, Annibale Amatti - fiind tocmai cel care după deznodămîntul nefericit de la Ţuţora, a 
cedat cetatea polonezilor47• Acesta era fiul lui Giovanni Amatti din Pistoia, pomenit ca secretar al lui 
Graţiani48• 

Ceilalţi dregători importanţi au rămas neschimbaţi : Ionaşcu Ghenghea - mare logofăt, Costea 
Bucioc - mare vornic al Ţării de Jos, Nicoară (Nicoriţă) - mare vornic al Ţării de Sus, Gavril şi 
Gheorghe - pârcălabii de Roman, Dumitru Goia (celălalt asasin al domnului) - mare postelnic, Grigore 
Ciolpan - mare spătar şi, în sfârşit, Nicolache (Ralli) - cel căruia îi datorăm un interesant izvod de 
cheltuieli, imediat după venirea în ţară a lui Graţiani - mare stolnic49• La drept vorbind, noul domn, 
complet sLrăin de realităţile locului , nici nu ar fi putut proceda altfel, operînd adică eventuale 

Iaşi. 1 97 1 .  

.ih Ibidem. 
il f. Capruşu. O istorie a Moidovei prin relafiile de credit pfnd la mijlocul �·ee. al XVII-lea, Iaşi, 1 989, p. 68, 1 03.  
41 DIR. A. XVII, IV, p.  3 1 4 şi  N. Stoicescu, U.\·tu murilor dregamri moldoveni (1384-171 1), extras din AliAJ, VII, 

.., Ibidem. 
44 M. Costin. op. cit., p. 61!. 
4' Ibidem. 
"" N. Stoiccscu, op. cit. 
41 N. Iorga, Manuscrlpte din biblioted srrdine relative la isroria mm/Jnilnr, în ARMSI. seria fi. tom Il ( 1  898- 1 899). 

Bucureşti, 1 900, p. 28. 
•• DIR, op. cit., p. 346, 347-348. 
49 Ibidem, p. 3 1 7. 
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"remanieri". În plus, se poate presupune că o mediere între grupările boiereşti - dacă asemenea "partide" 
vor fi existat - va fi fost deja operată de subtitlul diplomat care a fost Radu Mihnea. 

Există, totuşi, un aspect ce demonstrează fără dubii bunăvoinţa manifestată de Graţiani faţă de 
boieri . Restituirea moşiilor, confiscate de Ştefan al II-lea Tomşa de la partizanii Movileştilor către 
descendenţii acestora sau către cei putini scăpati si întorsi din exil, fusese o problemă de care se lovise şi 
Radu Mi:tnea. Acesta încercase, voit

,
sau nu, do�r o re�olvare conjuncturală, de moment : a făcut unele 

restituiri, dar foarte sporadic (se cunosc doar cinci cazuri) şi atunci sub forma donaţiilor pentru servicii 
aduse lui, personal50• Aceeaşi politică a urmat-o, la început, şi Graţiani. Atunci cînd a fost confruntat cu 
procese între vechii proprietari sau descendenţi ai acestora, deposedaţi de Tomşa, şi cei noi, care 
primiseră moşiile de la acesta, deciziile sale au fost, constant, în favoarea primilor. 

Astfel, la 30 aprilie 161 9, i-a întărit lui Vorontar <Prăjescu> mare comis, satul Negriţeşti din 
ţinutul Neamţ, în pricina cu Duca mare uşar, care-I primise de la Tomşa5 1 •  La 9 mai 1 6 1 9, a întărit şi lui 
Nicoară Prăjescul vistier, fratele primului, o bucată de hotar din satul Războieni, încălcatăA de Ionaşcu din 

· Uscaţi "cînd a fost Prăjescul în pribegie în Ţara Leşească, în zilele lui Ştefan voievod"52• In pricina fiilor 
lui Ionaşcu Bolei cu Manole medelnicer, pentru jumătate din satul Grumăzeşti, din tinutul Vaslui, " . . .  ce 
au fost dat acel sat Ştefan vodă lui Manole", decizia a fost similară, menţionîndu-se acum şi consultarea 
Sfatului domnesc : "deci domnia mia au socotit cu tot svatul domnie mele şi au dat acea giumătate de sat 
feciorilor Bolei . . .  "53• 

O situaţie aparte a fost cea a satului Brăeşti din ţinutul Hârlău, vîndut, de această dată, de 
domn. Pentru 300 de ughi, el a revenit lui Costea Bucioc. Anterior, satul fusese al lui Isac Balica hatman, 
mort si el la Cornul lui Sas, Stefan al II-lea Tomsa transformîndu-1 în sat domnesc54 • Actul vînzării 

' ' ' 

datează din iunie 1 6 19 şi putem face, iarăşi, o legătură cu acea perioadă critică, de început, de jenă 
financiară pentru Gratiani. 

Însă, cel mai interesant caz, posibilă bază a unor speculaţii mai îndrăzneţe, este cel înregistrat 
în documentul din 1 7  iunie 1 6 19. Este vorba de o altă restituire către fiii lui Ionascu Bolea, în conflict 

' 

acum cu Ionaşcu Batin fost vornic, pentru satul Băileşti : " . . .  şi acest sat, cînd au venit boierii pribegi din 
Ţara Leşească, cu domnul lor, Constantin Moghilă voievod, asupra lui Ştefan voievod Tomoşovici, 
atunci toţi aceşti boieri au căzut în mîna lui Ştefan voievod şi le-a tăiat capetele atunci şi toate satele lor 
le-a luat şi au fost domneşti. Iar în zilele lui Radul voievod, s-a dat zestre din acestea lui Ionaşcu Batin, 
pentru o fiică care i-a dat-o lui din casa milostivirii sale"55• Se poate observa, deocamdată, că 
predecesorului lui Graţiani i-a convenit situaţia, speculînd-o în favoarea sa. Restituind unele moşii, doar 
celor care îi făcuseră servicii, păstrînd, folosind sau dăruind altora ocinilor celor neutri sau indiferenţi, 
Radu Mihnea a căutat, poate, prin acest mijloc, să inducă o anumită atitudine boierilor. În continuare, 
documentul este si mai interesant : "deci domnia mea, cu tot sfatul nostru am socotit si am aflat că dacă 
acei boieri au fost vinovaţi acelui domn, ei au plătit cu capetele lor, dar sa�ele nu sunt �novate, ocina lor, 
nicidecum"56• Este greu de spus dacă Graţiani a luat această decizie cu iz de generalizare, contrară în 
fond intereselor lui imediate, la presiunea Sfatului domnesc sau a încercat să-I depăşească în subtilitate 
pe Radu Mihnea. Interpretarea pasajului citat se poate deplasa şi în sfera mai largă a principiilor de drept 
ce guvernau atunci ţara, a cadrului instituţional. Intr-o cunoscută sinteză, ce privea tocmai aceste aspecte, 
N. Grigoraş vedea aici o nouă normă de drept, introdusă de Graţiani, normă ce ar fi fost negată apoi de 
Alexandru Iliaş, dar reluată de Miron Barnovschi : pentru trădare, boierii vinovaţi trebuiau pedepsiţi cu 
pierderea vieţii, dar nu şi a pr�prietăţii57• Dimpotrivă, Ştefan al II-lea Tomşa, conficînd moşiile, ar fi 
aplicat corect legile ţării, la fel Radu Mihnea, care a găsit măcar formula ambiguă a donatiilor către 

"' Ibidem. p. 1 8- 1 9, 38, 50, 9 1 -92, 273-274. 
" Ibidem, p. 330-33 1 .  
Jl Ibidem, p .  343. 
n Ibidem, p. 349. 
,. Ibidem, p. 353-354. 
'·' Ibidem, p. 369-37 1 .  
S6 1bidem. 
" N. Grigora,, ln.�tituţii feudale din Moldova. /. OrgalliZtJrea de .rtar ptm:S la mijlocul sec. al XVII·lea, Duc:ureşti, 

1 97 1 ,  p. 35. 
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urmaşi. Trebuie arătat însă că "legile ţării", invocate de istoricul citat, subînţeleg norme consemnate în 
scris, or, acestea lipseau atunci - cele câteva coduri judiciare bizantine care circulau priveau doar 
domeniul canonic. Un eventual apel la cutumă nu aduce, nici el, prea multă lumină. Au existat, desigur, 
precedente ; în mod sigur, boierii hicleni îşi pierdeau capetele, dar, de nicăieri nu reiese clar soarta 
proprietăţilor acestora�R .  Discuţia se poate deplasa către natura - condiţionată - a proprietăţii funciare 
medievale la noi şi sunt cunoscute controversele din istoriografia românească postbelică privind acest 
aspect, ca şi miza ciudată a acestora. 

Ar fi o ipoteză seducătoare să-I facem pe Graţiani reformator legislativ, promotor al unor reguli 
mai umanitare, în fond. Dar că nu a fost vorba de o spectaculoasă răsturnare a unor norme de drept ale 
ţării, o demonstrează simplul fapt că asemenea judecăţi sunt semnalate în continuare, atât în timpul 
domniei lui Graţiani, cât şi ale succesorilor săi. În orice caz, el nu a încercat - cum ar putea indica 
interpretarea prea rigidă a textului - o generalizare a deciziei, o impunere automată a soluţiei restituirilor, 
preferînd şi în continuare să judece fiecare caz în parte. 

Dincolo de toate aceste interpretări şi speculaţii, merită subliniată încă o dată dorinţa lui 
Graţiani de a-şi apropia boierii, precum şi nuanţarea anumitor afirmaţii prea grăbite. . 

Afirmam apoi existenţa unei legături între anumite acţiuni externe ale lui Graţiani şi realităţile 
interne ale ţării. Am amintit mai sus că principala misiune a lui Graţiani la Iaşi fusese o mediere între 
polonezi şi otomani. Deşi optimist la început. domnul va deveni, în timp, tot mai sceptic, începînd să se 
preocupe tot mai mult de întărirea propriei forţe militare. A încercat, în acest sens, să-şi creeze o gardă 
de uscoci59• Aceeaşi intenţie 1-a pus în legătură cu Gavril Movilă, domnul Ţării Romîneşti. Misiunea 
căpitanului Pavel, trimis de Graţiani în ţara vecină pentru a recruta oşteni - probabil, vechii soldaţi ai lui 
Mihai Viteazul - a întâmpinat, însă, doar un refuz politicos. A existat, cu această ocazie, un schimb 
epistolar între cei doi principi. Informîndu-1 pe Graţiani, într-o primă scrisoare, datată 13  ianuarie 1620, 
că "oameni ca aceia nu s-au putut afla la noi"60, Gavril Movilă alătura misivei protocolare şi o notiţă 
conţinînd ştiri secrete privind evenimente de la Poartă şi din Transilvania : "iară despre Ardăl, tot iaste 
lucrul, cum am scris domnii tale pînă acum . . .  "61 •  Revenind la însărcinarea căpitanului Pavel şi scăzînd 
timpul necesar căutării respectivilor oşteni, căutări pe care Gavril Movilă reiese că le-a permis62, rezultă 
că Graţiani trebuie să fi avut această iniţiativă pe la sfârşitul toamnei lui 1619. 

Se poate face, în acest caz, o legătură cu evenimentele extrem de fierbinţi din Transilvania, 
stiind că, tocmai în acea perioadă, Gabriel Bethlen, aliat cu răsculatii boemi, a atacat Austria. Începută la 
t t A � 
sfârşitul lui august 1619M, campania principelui ardelean a avut succese notabile. In doar şase săptămîni, 
Ungaria de nord a fost ocupată, fiind cucerite apoi Kosice, Nove zarnky, Filâkovo, Levice şi Trnava. În 
sfârşit, la 14 octombrie, a căzut Bratislava, iar, o lună mai târziU, Bethlen era la porţile Vienei, pe care, 
cu spijinul trupelor cehe şi morave, a incercuit-o complet54• 

Pozitia Habsburgilor era extrem de critică, în acel moment singurul aliat fiind Spania, al cărei 
sprijin era, de�camdată, inoperant. În aceste condiţii, privirile Austriei s-au îndreptat spre Polonia şi, în 
acest context, trebuie plasată misiunea conte lui Adolf von Althan la Varşovia. Prezent acolo din august, 
el a încercat să-I determine pe Sigismund al III-lea să ajute tabăra imperială, prin sprijinirea lui 

51 Un asemenea precedent ar fi o moşie confiscată de Ştefan cel Tmăr şi restituit! de Despot (DIR, A, XVI, ll, nr. 
163) şi pare să indice că totul era la bunul plac al domnului ; în Ţara Românească, la 16 16, Radu Mihnea 1-a ucis pe Leca spătar 
pentru hiclenie şi a dăruit moşia sa lui Bratu mare comis (DIR, XVII, B. m. p. 6-7); glava 367, paragraful 6 din Îndreptarea 
legii ("la greşalele ce invatA pravila să piarză în furci cum e hainiia şi hicleşugul, cind hiclcncştc pre domnul său, alunce sll va 
spinzura şi boiarenul ca şi cel mai prost, iară aşa furcile boairenului se fac mai nalte decît ale celui mai �c") nu spune totuşi 
nimic despre soarta proprietăţii hicleanului - apud 1. Toderaşcu. Pennanen(e istorice medievale. Factori ai unitc'l(ii romdneşri. 
Iaşi, 1994, p. 80, nota 1 06. 

50 Hunnu7.aki. op. cit . . p. 378-379. 
"" P. P. Panaitcscu, O scri.foare româneu.<c(J (1 lui Gavril MoviliJ ciltre Gaspar Gra(iani ( 1620), în RIR, voi. Il, fasc. 

rv. t 932, p. 385-386. 
61 Th. Holhan. Dou(Y sai sori romlJnefti de la Gavril Moviltl în CI, nr. 2, Iaşi. 1933. p. 72. 
6� "Derept aceia, umblat-au <Pavel> pretutindene pre unde au socotit că va afla oameni ca aceia" - cf. P. P. 

Panailescu, op. cit., p. 385. 
6� Poate chiar anterior. vezi anunlul lui Marcu Cercei către conducătorii boemi - Hunnuzaki, op. cit. , voi. vm, 

f!. 3§0. 
64 Ibidem, p. 383-386. 

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro 



DOMNIA LUI GASPAR GRAŢIANI 35 

Hommonai - adversarul lui Bethlen si pretendent la tronul Transilvaniei. Oficial, Sigismund i-a refuzat 
pe Athan şi - implicit - Hommonai, �ătînd că "noua pace cu sultanul îl obligă să nu ajute pe nimeni -
nici pe el, nici pe Şerban, nici pe fiul lui Mihai (Nicolae Pătraşcu)"65• 

În realitate, Hommonai a putut înrola - desigur, cu acordul tacit al regelui - mercenari poloni şi 
cazaci ş• . a putut ataca Transilvania, prin Polonia, la începutul lui noiembrie66• Înfrîngerea lui Gh. 
Rakoczy, locţiitorul lui Bethlen, în faţa trupelor lui Hommonai 1-a determinat pe principele Transilvaniei 
să renunţe la asediul Vienei şi să se întoarcă, pentru a regla situaţia din propria ţară. Cehii şi moravii, 
rămaşi singuri, au fost nevoiţi să despresureze oraşul, iar Ferdinand al II-lea s-a putut dedica 
contraofensivei. Chiar dacă Hommonai - omul imperialilor - nu a obţinut scaunul Transilvaniei, 
diversiunea sa a salvat practic Viena şi pe Habsburgi de la dezastru. În spatele acestui succes s-a aflat 
Althan adică unul din conducătorii marcanti ai Militiei Christiana - ordin cavaleresc cu declarate 

' ' 

scopuri antjotomane, creat chiar în acei ani. Pare limpede de ce tocmai el a fost trimis să sondeze terenul 
în Polonia, adică într-o ţară cu mai mulţi membri importanţi ai ordinului decât chiar Franţa - patria 
întemeietorului acestuia, ducele Charles de Nevers. 

Interesant este că, la jumătatea lui februarie 1620, cînd Althan a părăsit Varşovia - deci într-un 
moment cînd situaţia din Ardeal se lămurise - Hommonai fiind respins - el declara că are încă "mari 
speranţe de a se înstăpîni asupra Transilvaniei prin mijlocirea noului său ordin"67• Nu ar fi o explicaţie 
prea riscantă aceea că Althan se gîndea, de fapt, la Graţiani, la o încercare a acestuia de a ocupa 
principatul ardelean. Mai multe argumente- şi fapte vin în sprijinul acestei ipoteze. Încercarea de a găsi 
oşteni buni din Ţara Romînească, tocmai în acea vreme, se conjugă cu unele contacte epistolare cu 
Althan. Există apoi mai multe ştiri privind dorinţa lui Graţiani de a pătrunde în Transilvania pentru a fi 
"ales" principe, cu eventualul ajutor al saşilor. Polo Minio vorbea chiar de unele încercări la Poartă în 
acest sens, menţionînd şi el, indirect, implicarea saşilor68• Peter Hrincic, nepotul lui Graţiani, aflat la 
Viena, la începutul lui ianuarie 1 620, îi spunea lui Cesare Gallo, agent imperial, că "domnul <Graţiani> a 
primit asupră-şi sarcina de a intra în Ardeal, cu tovarăşul său, domnul muntean, şi va fi ales, poate, de 
saşi"69• În sfârşit, o scrisoare a lui Graţiani însuşi către saşi, semnalată de N. Iorga, vorbea "cu meşteşug 
de faptul că şi el e supus turcilor, ca şi Bethlen, că au fost, odinioară, jurăminte ale domnilor Moldovei 
cu nobilii şi statele ardelene şi că ar voi să le reînnoiască şi, în sfârşit, că în lipsa principelui - ce se afla 
în nord - el ar fi dispus să vie ca să ajute o ţară vecină, cum i s-a poruncit de turci'a0• 

Legăturile lui Gratiani cu sasii sunt probate si de desele solii moldovene la Brasov si Sibiu în 
tot cursul domniei. În plus, fricţiunile �aşilor cu Bethle� au fost notorii , fiind necesară, la �n m'oment dat, 
chiar medierea sultanului Ahmed C1• Să recunoaştem, iarăşi, că tot acest plan se potriveşte bine cu tot 
ceea ce stim despre subiectul acestor rînduri, cu setea lui de măriri. Ar fi servit si interesele protectorilor 
săi Hab;burgi, realizînd, totodată, şi vechiul vis al lui Mihai Viteazuf2• 

' 

Ne putem întreba de ce Graţiani nu şi-a conjugat eforturile cu Althan şi Hommonai şi nu a 
atacat, efectiv, la rîndul său, Transilvania, la sfârsitul lui 16 19. ' 

Răscoala orheenilor, pusă de majoritatea istoricilor pe seama presiunii fiscale exagerate, a fost 
plasată de ,N. Iorga, am văzut, chiar la începutul domniei. Dar, într-un tablou impresionant şi sumbru al 
acelor prime luni, făcut de însuşi domnul, cu prilejul rambursării datoriei către Anastasie Crimca, el 
amintes, te cam toate necazurile ţării, fără a pomeni o asemenea ridicare73• În orice caz miscarea ' ' 

6s Jdem, voi. IV III, p. 384. 
66 /dem, voi. vm. p. 385-386. 
67 

611 N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria romdnilor, voi. IV, p. CXL. 
69 Ibidem. 
70 Ibidem. p. CXLI. 
71 C. Feneşan, Relaţiile Transilvaniei cu Imperiul otoman fii anii 1613-1624 în lumirw unor documeme turceşti, in 

AIINC. tom XXI, 1 978, p. 340-34 1 . 
72 În acest sens, şi rcla1la lui 1. Iancovici in Hurmu:�:aki, op. c:it., supl. II/voi. m, Bucureşti, 1 900, p. 64. 
73 .. Şi 111\lnci cint.! am venit domnia mea în tară, la domnie, am avut multă cheltuială c\1 acel agă care a venit cu 

schiptrul domniei melc: �i pentru haraci, căci 1-a cemt domniei melc tol dintr-o dată. Şi am găsit domnia mea această ţară foarte 
săracă şi strîmtorată, una pentru multele oşti can: au călcat-o în fiecare an, alta însăşi pentru dabilc:. Atunci am luat domnia mea 
600 de ughi de la părintele lu rugătorul nostru, chir Anastasie Crimcovici . . . ele." (vezi nota 36). 
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orheenilor i-a prilejuit lui Graţiani o interesantă ieşire verbală - singura, de altfel, ajunsă pînă la noi. 
Adresat răsculaţilor învinşi, expresia : "da imdete srdţe cisto kă gospodario"74, sugerează, poate, năzuinţa 
spre respectul necondiţionat datorat monarhului, observat de croat în peregrinările lui europene. Poate fi 
vorba însă şi de o ieşire nervoasă, legată, iată, de zădărnicirea unu plan grandios. 

Există şi alte indicii care permit plasarea mişcării respective tocmai în acea perioadă. Astfel, la 
27 noiembrie 16 19, Toma Zarnoyski îl informa pe arhiepiscopul de Gniezno despre un pretendent care, 
dîndu-se drept Constantin Movilă, agita Ţara de Jos a Moldovei. Zarnoyski îl ruga pe înaltul prelat să-1 
informeze despre aceasta pe cancelarul Stanislas Zolkiewski75, ceea ce sugerează gravitatea situaţiei . 
Miron Costin relata şi el că răsculapi au avut în frunte un "domnişor de la Orhei"76 - poate tocmai 
impostorul despre care vorbea Zarnoyski. În sfârşit, la începutul lui martie 1620, Valerio Antelmi, 
reprezentantul diplomatic al Venepei la Viena, afla şi el, cu întârziere, despre o ,,incursiune" polonă în 
Moldova77 - poate un sprijin pentru înăbuşirea răscoalei. 

Trecerea definitivă a lui Grapani în tabăra creştină, războiul polono-otoman din toamna lui 
1620 sunt prea bine cunoscute şi tratate, pentru a mai fi discutate aici . Intrarea lui Zolkiewski în 
Moldova, joncpunea cu forţele locale ale lui Graţiani, alegerea Ţuţorei ca punct de rezistenţă au 
constituit una din cele mai negre pagini din istoria militară a Poloniei . Consecinţe dezastruoase şi pentru 
Ţara Moldovei au fost resimţite, de asemenea, încă mulp ani după aceasta. 

O singură precizare, aici. Se ştie că, după primele trei zile de luptă ( 17-20 septembrie 1620), 
trupele polone78, aflate în santurile de la Tutora, au realizat imineţa înfrîngerii. "Lesii au căzut la mare 
spaimă şi tulburare", scria Mi;on Costin79.' P�nica răspîndită în lagăr s-a amplificat odată cu zvonul fugii 
celor doi hatmani, în noaptea respectivă sute de polonezi părăsind tabăra şi încercând să treacă Prutul 
prin vad. 

Zolkiewski a reuşit, totuşi, să oprească fuga şi transformarea ei într-un dezastru general, 
arătîndu-se personal, împreună cu Koniecpolski şi dovedind, astfel, netemeinicia zvonurilor. Răul era 
însă făcut, bătălia practic pierdută, singurul ţel al celor înconjuraV rămînînd acum doar salvarea vieţilor. 

În acea noapte fatală, de 20/21 septembrie, a fugit şi Grapani . Jakowski - oştean polon, 
participant la evenimente - sugera, cu oarecare răutate, că însuşi domnul ar fi dat semnalul fugii80• 
Iancovici, intim al lui Graţiani, afirma însă că principele ar fi fost avertizat de către doi magnap polonezi 
- Kalinowski şi Potocki - membri, şi ei, ai Militiei Christiana, că va ajunge monedă de schimb la 
proximele tratative8 1 •  Şi Montalbani, alt apropiat al lui Grapani, relata că Skender paşa, comandantul 
trupelor otomane, 1-ar fi vrut doar pe Grapani, garantându-le, în schimb, pacea polonezilor. Aceştia ar fi 
acceptat, doar intervenţia lui Zolkiewski împiedicînd "tranzacţia"82• În aceste condiţii, Graţiani, speriat, 
nemaiîncrezîndu-se nici în hatmanul polon şi sfătuit de Bucioc, Giovanni Amatti, Marina Resti şi Goia, a 
hotărât să fugă83• Să notăm că această încercare de justificare a celor doi apropiaV ai domnului este destul 
de şubredă, odată ce primele tratative polono-otomane, la Ţuţora, au avut loc abia la 23 septembrie84• 

În mod sigur, Graţiani a fugit într-un mod deloc onorant. Iarăşi este clar că ar fi ajuns, oricum, 
monedă de schimb: cu toată eventuala opoziVe cavalerească a lui Zolkiewski, nici unul din polonezii 
prezenp acolo neezitînd probabil să se salveze, fie şi cu acest preţ. 

Fuga sa, descrisă cu amănunte incredibile de Iancovici, pare să descindă direct dintr-un roman 
de aventuri. Principele ar fi scăpat cu doar patru însoVtori. Era vorba de hatmanul Şeptilici, postelnicul 

14 M. Costin, op. cit. , p. 67. · 7' 1. Corfus, Documente privitoare la Istoria Rorru2niei, culese din arhivele poloiU!. Secolul XVII, Bucurc,ti, p. 96 . 
. 76 M. Costin, op. cit. , p. 67. 

77 Hunnuzaki, voi. vm, p. 3A6. 
711 Polonezi rtmAscseră singuri clei ,.ai noştri, moldovenii. pre obiceai, indată au plecat fuga!" - M. Costin. op. cit., p. 7 1 .  

.,., lbidBn. 
10 Relapa lui Montalbani in CIJIIJJori strilini . .  . , IV, p. 547. 
11 1. Iancovici, np. cit. , p. 65. 
11 Rela�a lui Montalbani in CIJliltori .ttrc'lini . . . .  IV, p. 547. 
"' Ibidem . 
.. Ibidem. p. 244. 
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Goiâ- vomicul Nicorită si de un ostean obisnuit85• Ar fi aiuns astfel, undeva, în împrejurările Târgului ' ' ' ' ' 'J 
Trotuş, în apropierea graniţei cu Transilvania. Montalbani se întreba retoric - şi, după el, mai mulţi 
istorici - asupra inten�ilor principelui : " . . .  au ajuns în păr�le Braşovului, fără a se putea înţelege ce 
scopuri avea, o dată ce Bethlen îi era duşman, iar trecerea prin Ungaria, pînă la împărat, nu era numai 
grea, dar chiar cu neputinţă"86• 

Să observăm, totuşi, că drumurile spre răsărit şi sud îi erau închise din raţiuni evidente. O 
eventuală scăpare în nord, în Polonia, era, iarăşi, exclusă, acolo urmînd a fi privit ca responsabil direct 
pentru catastrofă, dacă nu chiar ca trădător. Transilvania propriu-zisă îi era, de asemenea, închisă din 
pricinile arătate şi de Montalbani. Rămîneau, totuşi, oraşele săseşti din sud şi a fost vorba, prea mult aici, 
de legăturile domnului cu acestea, pentru a nu risca o ipoteză simplă, anume că tocmai acolo îsi va fi 
căutat Graţiani scăparea. De aici, ar fi putut avea unele şanse de a răzbate spre Austria. În privinţa 
Vienei, nu poate fi nici o îndoială că aceasta era ţinta finală, singurul liman unde ar mai fi putut fi primit. 

Se ştie însă că lucrurile s-au petrecut altfel, Graţiani fiind asasinat în somn de Şeptilici şi 
Goia87• În privinţa faptei celor doi, nimic nu se mai poate adăuga cronicarului : "scârnavă şi groadznică 
faptă si neaudzită în toate tări crestine. Domnul, ori bun, ori rău, la toate primejdiile feritu trebuieste, că 
oricu� este de la Dumned�ău est�"88• 

' 

În sfârşit, aceste rînduri nu s-au vrut o apărare a lui Graţiani. S-a dorit doar nuanţarea unor 
etichete depăşite, asociate numelui sau stăpînirii sale. Deşi străin de ţară, de obiceiurile şi de credinţa ei, 
răzbate, totuşi, dorinţa domnului de a le înţelege şi l-am văzut, la un moment dat, afirmându-şi explicit 
dorinţa de a câştiga "inima acestui popor". Întreaga sa politică internă nu a fost, parcă, decât un uriaş 
efort pentru obţinerea aprobării propriilor supuşi. 

., L Iancovici, op. cir. , p. 65. 
16 Montalbani, op. cir .• p. 549. 
17 I. Iancovici, op. c:ir .• p. 66. 
11 M. Costin, op. cir. , p. 72. 
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MARCEL LUTIC 

HOTARUL ŞI OCOLUL CURŢII DOMNEŞTI DE LA TÂRGU FRUMOS 
(Secolele XV -XVII) 

Prezentul material se doreste a fi continuarea unui prim articol privitor la Târgu Frumos în 
Evul Mediu1 •  După ce am trecut în ;evi stă principalele momente din istoria (prea puţin cunoscută !) a 
orasului de pe Bahluiet consacrăm aceste rânduri evoluţiei hotarului si ocolului curtii domnesti de la 

' 

,, ' ' , 
Târgu Frumos. 

Desigur, problematica generală referitoare la hotarele şi ocoalele din preajma târgurilor 
medievale este destul de bine cunoscută, graţie unor studii speciale privitoare la organizarea 
administrativă a Moldovei în Evul Mediu2, precum şi datorită capitolelor dedicate acestui subiect în 
sintezele de istorie a românilor sau a României]. În ultimul timp au apărut şi lucrări de analiză, amintind 
aici doar pe cele consacrate ocoalelor curţilor domneşti din Hârlău4 şi Iaşi5• Întemeiate pe o amplă 
informaţie documentară, acestea completează un evident gol istoriografic. 

Fiind o asezare urbană de mici dimensiuni, resedinţă a unuia dintre cele mai mici tinuturi ale ' ' ' 
Moldovei medievale, Târgu Frumos nu a avut un hotar şi un ocol prea întinse. Ca atare, în documente nu 
apar prea multe referiri la satele din aceste unităţi administrative. 

* 

* * 

Reamintim că "toate târgurile moldoveneşti sunt aşezate pe pământ domnesc" 6, cel puţin până 
la sfârşitul secolului al XVI-lea, "târgoveţii având numai folosinţa pământului" 7• Aşadar, "târgoveţii nu 
erau proprietari deplini, ci (doar) uzufructuari" ". 

Hotarul târgului va constitui, până pe la mijlocul veacului al XVII-lea, al doilea cerc 
concentric, din cele trei propuse de C.C. Giurescu: vatră, moşie (sau hotar) şi ocol. În acest al doilea cerc 

1 Marcel Lutic, Târgu Frumos în Evul Mediu (secolele XV-XVlll), în .,Ioan Neculce". Buletinul Muzeului de istorie a 
Moldovei (IN), Iaşi. I. 1995, p. 1 1-19.  

2 V.C. Nicolau, Priviri asupra organizdrii administrative a Moldovei, Bârlad, 1 9 1 5 ;  V. Lungu, Ţinuturile Moldovei 
pând la 1 71 1 ,  în CI, nr. 2, 1 928, p. 97-1 09;  idem, Ţinuturile Moldovei pând la 1 71 1  şi administrarea lor, în aceeaşi publicatie, 
voi. XVII, 1 943, p. 2 1 1 -250; Ioan C. Filitti, Despre vechea organizare administrativa a Principatelor române, Bucureşti, 1 935 ; 
A.V. Sava, Târguri, ocoale domneşti şi vomici în Moldova, în ,,Academia Română. Buletin ştiintific", tom. IV, 1952, nr. 1 -2, 
p. 71-97 ; Constantin Cihodaru, Refacerea ocoalelor cetafilor şi curfilor domneşti în a doua jumdtate a secolului al XV-lea, în 
Omagiu lui P. Con.�tantine.�cu - laşi, Bucureşti, 1 965, p. 267-273 ;  Dumitru Ciurea, Organizarea administrativa a Moldovei, în 
AIIAI Iaşi, tom. Il, 1 965, p. 1 43-237; Ion Toderaşcu, Unele precizdri în legaturii cu hotarul şi cu vatra târgurilor din Moldova 
(sec. XV-XVlll), extras din AŞUI, sect. ill, Istorie, tom. XII, 1 966; I.D. Marin, Contribufii la studierea curfilor domneşti din 
Moldova, extras din .,Studii şi articole de istorie". tom. IX, 1967 ; Nicolae Grigoraş, lnstitufii feudale din Moldova. Organizarea 
de stat pând la mijlocul secolului al XVlll-lea, Bucureşti, 197 1 ;  M.D. Matei, Observafii în legi!tura cu raponurile dintre oraşele 
medievale şi satele situate în împrejurimile acestora, în SCNA, tom. XXIX, nr. 3 ( 1 978), p. 365-384; Gheorghe Pungă, Cu 
privire la organizarea administrativa a Moldovei la mijlocul veacului al XVII-lea, extras din AŞUI, tom XXXVI, 1 990. 

' A.D. Xcnopol. Istoria românilor din Dacia Traiantl. ediţia a m-a. Bucureşti, 1 920; C.C. Giurescu, Istoria 
rmnLlnilor. voi. ll2 şi III,. Bucureşti, 1937 şi 1 946; Nicolae Iorga. /sroria rornLlnilor, vol. IV, Bucureşti. 1937 ; I.ttoria României, 
voi. 11. Bucure�Li, 1964. 4 Daniel Botezalu, Ocolul t/lrgului Htirldu. Genezi1 # evolutie, in IN, 1, 1 995, p. 21-32. 

' Sorin Iftimi. Evoluţia ocolului domnesc: al oraşului Iaşi. in IN. I. 1995, p. 63-76. 
• C.C. Giurescu. Tcirguri sau or�·e şi cetllfl moldovene din .recolul al X-lea pilnif la mijlocul secolului al XVJ.{etl, 

Bucureşti. 1 967, p. 1 50. 
7 Idem. Istoria rmniJnilvr. voi. Il,, Bucureşti. 1 937. p. 455. 
• Ibidem, p. 359. 
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intră terenul bun, (ogoare, fâneţe, livezi, vii, prisăci, heleştee)9, întinzândn-se până la hotarele satelor 
vecine, constituind "perimetrul indispensabil existenţei lor ca organisme economico-sociale" 10• 

Făcând apel la documentele păstrate, constatăm că hotarul Târgului Frumos cuprindea o zonă 
auxiliară, complementară vetrei de locuire, constituită din numeroase mori, prisăci, heleştee, precum şi 
din controversatele odăi 1 1 • 

Acest hotar fiind proprietate domnească putea fi înstrăinat numai de domnie. Astfel, pentru 
exemplificare, amintim că înainte de 3 1  octombrie 1599 "nişte mori, o prisacă şi o odaie (de) Ia Târgu 
Frumos" 12 erau dăruite de Ieremia Movilă voievod lui Gugea user. La 3 1  octombrie acelasi an, aceste ' ' 

proprietăţi vor fi întărite lui Mogâldea, vomic de gloată, fratele Gugii. Va urma o dispută îndelungată în 
legătură cu această danie. De la Mogâldea, morile, prisaca şi odaia vor trece la mănăstirea Secui în 
160613• Târgoveţii nu se vor împăca cu acest lucru, pentru că la 19  februarie 1 6 1 7  îl vor acuza pe Ureche, 
tatăl cronicarului, şi pe călugării de la Secui că le-au luat moşiile. A fost necesară intervenţia domnului 
pentru a aplana conflictul14• 

La 10 iunie 1629, Barnovschi vodă va dărui mănăstirii "din nou zidite, Hangul, niste mori si cu 
heleştee la Bahlueţ, în hotarul Târgului Frumos" 15• 

' ' 

Pe lângă cele două mănăstiri şi cei trei proprietari particulari amintiţi mai sus, mai există şi alte 
atestări documentare privitoare la hotarul târgului . Printre aceştia Nistor şi Grigore Ureche16 (de la 
începutul veacului al XVII-lea) şi Ion Neculce (din 1707) 17• 

Care va fi reacţia târgove\ilor în faţa acestor danii masive? Din documente reiese că aceştia nu 
au acceptat prea uşor o asemenea situaţie ; relevant este şi episodul din 161718, amintit anterior. În a doua 
jumătate a veacului al XVII -lea, disputa dintre călugării de la Secui şi târg o veţi continuă, după cum 
probează documentul din 28 ianuarie 1677 19• Acum, Antonie Ruset vodă va trimite doi boieri pentru a 
judeca pricina. Târgoveţii vor "rămâne, (iarăşi !), de lege", deoarece călugării aveau prin ce îşi susţine 
dreptul de proprietate : urice de danie şi de întărire de la mai toţi domnii care i-au urmat lui Ieremia 
Movilă voievod. 

Aşadar, puţinele referiri la hotarul Târgului Frumos vizează daniile pe care domnii încep să le 
facă din "împrejurimile .. acestuia şi, mai ales, atitudinea târgoveţilor faţă de asemenea acte. Din această 
atitudine se observă că târgoveţii se comportă mai mult ca nişte proprietari şi mai puţin ca 
"uzufructuari". 

* 

* * 

După cum se ştie, a existat şi mai există o întreagă dispută istoriografică cu privire la ocoalele 
domnesti. Din aceasta s-a conturat o mai precisă delimitare terminologică. Studiile lui A.V. Sava20, 
I.D. M�n2 1 şi Constantin Cihodaru22 au contribuit esenţial la acest lucru. Subscriem ideii conform căreia 
ocoalele erau "totalitatea moşiilor sau satelor domneşti, grupate în jurul unei curţi domneşti, oriunde s-ar 

9 Idem, Târguri sau oraşe, p. 1 73. 
1 0  Dumitru Ciurea, op. cit. , passim. 
1 1  C.C. Giurescu, Imprumuturi cunume in limba românii: odaie şi cioban. în .,Studii şi cercetări lingvistice", nr. 2 

(196 1 ). p. 205-2 1 2. 
1� Documente privind istoria României (DIR). A, veacul XVI. voi. rv, Bucureşti, 1 965, p. 272. 
n DIR, A, veacul XVII, vul. II, p. 56-57. 
14 Ibidem. voi. IV. p. 1 00- 1 0 1 .  
" Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva l.unricir Central4 a Statului (CDM). Supliment 1, Bucureşti. 

1 975, p. 1 63, nr. 454. 
'6 Ibidem, p. 208-209, nr. 629. 17 Ibidem, voi. V, p. 1 69. nr. 65 1 .  
11 Ve7.i mai sus noLa nr. 14.  
'" CDM, voi. IV, p. 53, nr .  1 32. 
:!11 A. V. Sava. op. cit. 
1o T.n. Marin. op. cit. 
22 Constantin Cihodaru, op. cit. 
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afla o asemenea curte, în târg, în cetate sau într-un sat oarecare" 23, aceasta fiind valabilă până cel mult la 
mijlocul al XVII-lea, când încă mai era menţinut sistemul curţilor itinerante. 

I.D. Marin crede că la Târgu Frumos au existat curţi domneşti de aceeaşi vechime cu cele de la 
Hârlău24• Nicolae Stoicescu şi Dumitru Ciurea susţin că acestea sunt din vremea Ştefan cel Mare25• Iorga 
descrie , casele domneşti ale lui Rare( 26• Pe la mijlocul veacului al XVII-lea, Paul de Alep aminteşte 
"palaţul de piatră" 27 de la Târgu Frumos. Conrad Hiltebrandt ne informează că "domnul Moldovei avea 
aici o cl&dire spaţioasă". Sunt si alte mentiune8 care atestă existenţa si o oarecare activitate în aceste curti 

, t ' ' 
domne�ti de la Târgu Frumos în a doua parte a secolului al XVII-lea şi la începutul celui următor. 

. Faptul că uricul târgului se referă la satele din ocol, ne arată existenţa curţii domneşti din 
vremea lui Ştefan cel Mare ; în aceste condiţii, Costăchescu are dreptate când afirmă că "probabil Ştefan 
cel Mare a făcut ocol de sate Târgului Frumos, dându-i pe lângă Prigoreni, A vrămeşti, Ruscani şi 
Dădeştii" 29• Satele acestea sunt amintite deseori în documente din primele decenii ale veacului al 
XVII-lea. Ele, "mai înainte de uricul târgului, de la Ştefan vodă cel bătrân, ( . . .  ) şi-au avut o viaţă aparte, 
sub stăpânii lor proprii şi în afară de hotarul domnesc" 30• Se impune să observăm imprecizia 
terminologică la Costăchescu, explicabilă altfel pentru stadiul în care se afla istoriografia problemei în 
discuţie în perioada interbelică. 

Pe de altă parte, avem îndoieli cu privire la apartenenţa seliştii Prigoreni la ocolul curţii 
domnesti din Târgu Frumos3 1 •  Selistea e amintită în hotarul târgului, dar aceasta nu ne îndreptăteste să o ' ' ' , 
socotim "atârnătoare de ocolul curţii domnesti", deoarece formula aceasta si nici o alta incluzând . . 
termenul "ocol" nu apare în documente, aşa cum este cazul pentru celelalte sate din ocol. Avem îndoieli 
si în privinta sesului domnesc Râtul32, ca si a locului numit Gugea33, care, mai degrabă, le-am alătura , , ' ' 
hotarului domnesc. 

Astfel, conchidem că ocolul curţii de la Târgu Frumos era destul de restrâns, cuprinzând numai 
satele Dădeşti, Ruscani şi Avrămeşti. Toate sunt sate străvechi, atestate încă din prima jumătate a 
secolului al XV -lea. Date referitoare la intrarea lor în ocol, probabil prin cumpărare, sau din timpul în 
care au depins de ureadnicul curţii de la Târgu Frumos, nu avem; singurele informaţii sunt de la 
începutul veacului al XVII-lea, când aceste sate au ieşit, prin danii domneşti, din ocol. În aceste 
documente revine des formula: "a fost dreaptă ascultătoare de Târgu Frumos" 34 sau "seliştea a fost 
dreaptă ascultătoare de oraşul domniei mele" 35, indiciu clar al fostei apartenenţe la ocol. Satele şi 
seliştele acestea ies din stăpânire domnească după cum urmează : Dădeştii - la 10 august 16 1036, dăruiţi 
de Constantin Movilă voievod lui Arpentie postelnic ; interesant e faptul că, aproape concomitent cu 
ieşirea din ocol, Dădeştii vor fi integraţi administrativ ţinutului Roman (22 august 16 1 1 )37 ; Ruscanii, în 
intervalul 16 16-1619  sau 1 623-1 626, adică în timpul celor două domnii ale lui Radu Mihnea vodă, care 
îi dăruieşte lui Tănasie vomic de gloată38 iar A vrărneştii sau A vrămenii, localiza ţi de Mihai Costăchescu 

23 AV. Sava, op. cit., p. 8 1 .  
24 I.D. Marin, op. cit., p .  3 .  
25 Nicolae Stoicesc\J, în Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucure�ti, 1 973, p. 93, nota 10. 
26 Nicolae Iorga, în RJ, 1, 19 15, p. 94. 
27 Cilliltori strilini despre Ţilrile Române, voi. VI, Bucureşti, 1 978, p. 155-1 56. 
28 Viorica Lascu, Documente inedite privitoare la Ţilrile Rorru2ne în secolul al XVIJ-lea, în Al/NC, 1 969, p. 257 ; 

Mihail Kogălniceanu, Cronicele Rorru2niei sau Letopisefele Moldoviei şi Valahiei, editia a IT-a, tom. ill, Bucureşti, 1 872, 
p. 20 şi 105. 

29 Mihai Costăchescu, Documente moldoveneşti de ia Ştefan cel Mare, Iaşi, 1 933, p. 232. 
JO Idem. Satul Prigorenii cu trupurile sale: Avrilmenii, Rdtul, din judetul /aşi. în IN, fasc. V, 1 925, p. 4 1 .  
31 Ibidem, p. 40-70. 
32 Ibidem; Idem. Tdrgul-Frumos şi satele din jur, în ms. la Arhivele Statului din Ia�i. p. 1 .  
33 Ibidem. 
34 DIR, A, veacul XVII, voi. II, p. 3 1 5. 
3' Ibidem, pussim. 
•16 /bidcm, p. 3 1 5 .  

·11 Ibidem, �ol. m, p. 29-30 . 
. IA Mihai Coslăchescu, Satele Ruscanii şi GIJneştii cu trupurile lur Cildlc:e�·tii şi Moiceştii din judeţul Iaşi (SchiţiJ 

istoric4), în IN, fasc. 6 ( 1 926-1 927), p. 87. 
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pe unde "sunt azi satele Prigoreni" 39, la I l  decembrie 1 629 erau dăruiţi de Alexandru Coconul voievod 
tot lui Tănasie40• Toate aceste sate au fost probabil sub directa autoritate a ureadnicului sau vornicului de 
la curtea domnească din Târgu Frumos, având în fruntea lor câte un vomicel. 

Ne-ar fi interesat istoria acestor sate, în fond istoria ocolului, între sfârşitul secolului al XV-lea 
şi primii ani ai veacului al XVIII-lea, "însă nu poate fi vorba de aşa ceva din cauza absentei informaţiei 
documentare relevante. 

În încheiere, subliniem un fapt : şi în cazul Târgului Frumos, hotarul şi ocolul curţii domneşti 
evoluează după acelaşi tipic, general valabil .şi pentru celelalte aşezări urbane ale Moldovei medievale: 
aproximativ două secole proprietatea domnească este omniprezentă, pentru ca, de la sfârşitul secolului al 
XVI-lea şi începutul celui următor, prin danii succesive ale domniei, majoritatea acestor proprietăţi să 
devină boieresti sau mănăstiresti. ' ' 

39 Idem, Târgul-Frumo.v fi .ratl!le din ţinutul Cârligt'Jlura, tn Fondul personal ..Mihai Costlichescu" de la Arhivele 
Statului din �i. planşa Prigorcni. 

40 ldem, Satul Prigorenii, p. 47. 
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SORIN IFTIMI 

ŢINUTUL IAŞILOR ÎN EVUL MEDIU (1) 

A scrie istoria ţinutului Iaşi este, prin materialul investigat, un studiu de istorie regională dar, în 
acelaşi timp, prin concluziile 1! care se poate ajunge şi care privesc trecutul Moldovei în ansamblu, o 
asemenea întreprindere poate fi situată, în mod legitim, în planul istoriei generale. 

Explicarea genezei acestei formaţiuni administrative poate fi considerată un pas foarte 
important pentru înţelegerea procesului de cristalizare a statului medieval şi a extinderii sale până la 
Marea cea Mare. Este interesant de urmărit cum un teritoriu periferic, devine, în cele din urmă, axul Ţării 
Moldovei, cum centrul politic, după mai multe experimente şi ezitări, ajunge să coincidă cu centrul 
geografic al statului. 

Acest ţiAut, asemeni celorlalte, este o creaţie organică a Moldovei medievale, dovedindu-şi cu 
prisosinţă stabilitatea în timp. Aproape patru secole hotarele sale au rămas imuabile, până în veacul al 
XIX-lea, când anexarea părţii de răsărit a Moldovei de către Imperiul Rus şi politica de arondare a 
ţinuturilor (din motive de ergonomie) duc la ruperea acestui echilibru tradiţional, urmată de cascada de 
reforme administrative care tindeau spre realizarea unui alt tip de echilibru, adecvat noii situaţii şi 
procesului de modernizare a ţării. 

Faptul că ţinutul Iaşilor s-a constituit, pe amândouă malurile Prutului şi că numeroase sate din 
acest ţinut se întindeau pe ambele maluri ale râului amintit, reprezintă o dovadă peremptorie a unităţii 
organice a Moldovei istorice, surprinsă la nivelul microstructurilor sale administrative, Până la 1 8 12, 
Prutul nu a separat, ci a unit teritorii. 

Chiar dacă istoria unui ţinut poate fi considerată doar un eşantion de istorie moldovenească, în 
demersul respectiv eşti confruntat, ca şi în cazul celorlalte ţinuturi, cu probleme fundamentale ale istoriei 
noastre medievale. Ceea ce se pierde în suprafaţă, se câştigă în profunzime, limitarea teritoriului 
investigat permiţând o mai bună aprofundare a surselor şi o surprindere mai exactă a mecanismelor 
intime, care au stat la baza funcţionării sţatului moldovenesc vreme de secole. 

Geneza ţinutului 

Numele ţinutului Iaşilor vine de la oraşul eponim, după cum arată V. Lungu în studiul său din 
1943 1 • Tot el semnala că cea mai veche menţiune a acestei unităţi administrative este cea din 8 ianuarie 
1473, documentul fiind, însă, păstrat în copie2• În 1944, Ştefan Ciobanu publica originalul acestui 
document, descoperit de el la Kiev3• 

În pergamentul respectiv (şi în următoarele) echivalentul slavon utilizat este acela de volost 
(ool\ocTH ll'lcKoH), considerat de D. Ciurea drept o influenţă rusească4. Termenul de AP'h*AK'b, prezent în 
documentele noastre interne, este, potrivit, aceluiaşi autor, o influenţă a formularelor uzitate în cancelaria 
poloneză. Actul care consemnează omagiul depus de Alexandru Lăpuşneanu, la Hârlău, în faţa 

1 V. Lungu, Ţinuturile Moldovei pâniJ la 1 71 1  şi admini.rtrarea lnr. extras din CI, XVD ( 1 943), p. 10. Autorul dă, ca 
o a doua categorie importantă, linuturile ale căror nume provin "de la apele pe văile cărora se află întinderea originară" a 
acestora. În realitate, cred că de la apele respective şi-au luat numele doar oraşele omonime care, fiind reşedinte administrative 
au transmis denumirea tinuturilor. Deci şi acestea pot fi incluse în categoria linuturilor can: şi -au luat numdo; de Ia oraşele de 
rc�ed1n�. 

1 Ibidem, p. 2 1 .  
3 Şt. Ciobanu, Un dm:umem inedit din timpul lui Ştefun cel Mare, în RIR, XIV ( 1  944), fasc. 1, p .  79-83. Actul este 

re publicat in DRH, U, nr. 1 89, p. 2M 1 -284 (după orig. slav). 
1 O. Ciurea, Organizarea administmtivll a MoldnvPi, se,·. XIV-XVII, in AliA /. IT ( 1 965), p. 1 57.  
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reprezentanţilor regelui Sigismund, aminteşte, între martori, pe Ioan Moţoc "vomicul întregii noastre 
curti si starostele tinutului Iasi lor" (în varianta poloneză "iaskoy dzierzowi")5• ' ' 

În privi�ţa genezei tinuturilor moldoveneşti s-a impus teoria "decalajelor temporale"; D. Ciurea 
scria în studiul citat, că "în privinta Moldovei, tinuturile s-au constituit treptat, de la sfârsitul sec. XIV si 
începutul sec. XV, şi au fost orga�izate în funciie de oraşe, curţile domneşti şi cursurile �pelor" 6• O lis;ă 
cronologică cuprinzând primele menţiuni documentare ale fiecărui ţinut mi se pare nerelevantă, imaginea 
oferită fiind una arbitrară (este de neînţeles de ce ţinuturi precum Suceava, Dorohoi, Hârlău, Roman nu 
apar, în documente originale, decât în sec. al XVI-lea7). 

Dacă acceptăm ca nucleu iniţial teritoriul din nord-vestul Moldovei , în funcţie de care s-au 
cristalizat apoi, din aproape în aproape, celelalte ţinuturi, logica istorică ne obligă la anumite concluzii .  

Este foarte cunoscut documentul din 1 septembrie 1435, prin care Ilie voievod înştiinţa pe 
regele palon aespre reconcilierea cu fratele său Ştefan şi despre apanajul teritorial creat acestuia. În actul 
respectiv întâlnim primele menţiuni ale ţinuturilor Vaslui, Tutova, Bârlad, Covurlui, Tecuci8, din partea 
de sud a Moldovei . Mi se pare de la sine înţeles că ţinutul Iaşilor, aflat între acestea şi nucleul statal 
iniţial, era constituit la data respectivă, chiar dacă nu este încă menţionat explicit în documente. 

Uricul din 8 oct. 1434, prin care Ştefan voievod dă lui Giurgiu şi Ilie un sat aflat la obârşia 
Săratei, peste Prut, la o distanţă apreciabilă de târgui Iaşi. dar cu precizarea că "alt judecător să nu aibă, 
ci să tie numai de curtea noastră din Iasi" 9, ne permite să întrezărim existenta tinutului pe amândouă ' ' ' ' 

malurile Prutului, având, probabil, o configuraţie apropiată (sau identică) cu aceea relevată de 
documentele din secolul al XVII-lea. 

Aceeaşi semnificaţie o putem atribui şi altui hrisov dat de Petru voievod, la 5 aprilie 1448, prin 
care scotea de sub autoritatea "judecătorilor de la Iaşi" satul Ripciciani şi cuturile acestuia (opt cătune 
într-un singur hotar), dându-le mănăstirii Probota10• Satele respective se aflau între pârâul Delea şi 
obârsia Bâcului, într-o zonă dovedită mai târziu ca fiind la hotarul de răsărit al tinutului Iasilor dinspre 
ţinut�rile Orhei şi Lăpuşna. 

' ' ' 

* 

* * 

Pentru a înţelege procesul de formare a ţinutului Iaşi tn!buie să coborâm într-o epocă mai veche 
decât acea relevată prin actele de cancelarie. Ne întoarcem în timp chiar înainte de momentul 
descălecatului ţării. 

Const. C. Giurescu enunţa existenţa unui voievodat al Iaşilor, întins între râurile Siret şi Prut, 
incluzând si regiunea Cârligăturei (deci se referă la un spaţiu sensibil diferit de acela pe care se întindea 
ţinutul Iaşi în veacurile următoare). În opinia autorului această formaţiune prestatală ar intra în hotarele 
mărcii conduse de Dragoş vodă1 1 •  Ipoteza de mai sus mi se pare a fi neconvingătoare. 

Istoricul Victor Spioei, analizând situaţia teritoriului est-carpatic după marea invazie mongolă 
din 1241-42, arată că aceştia au păstrat sub control efectiv doar întinsele stepe din regiunea Bugeacului, 
care le ofereau condiţii de trai specifice existenţei lor de păstori nomazi . Ei păstrează în special zonele 
ocupate anterior de cumani, populaţie care avea acelaşi mod de viaţă. 

• Dic Corfus, Documente privitoare la i.\'roria Romilniei culese din urhivele polone (1). Secolul al XVI-lea, Bucureşti, 
1 979. p. 1 7 1  şi 1 77. 

• D. Ciurea, op. cir., p. 155.  
7 Tezaurul toponlmk a l  României, voi. 1 .  partea 1,  p. XII (Introducere). 
• O. Ciurea, op. dt . . p. 1 56--1 57.  înaintea Iaşilor ITilli apar in documente tinuturile Chigheci ( 1 436), Plftna ( 1 445), 

Cârligătura ( 1458). Aceste atestări sprijin!!. ipoteza noastră. Vezi Tezaurul toponimie, voi. 1 partea 1, p. XII. 
• DRH, 1, ne. 1 34 (or. si.), p. 187. 
10 Ibidem. nr. 278 (or. si.) p. 394-395; Acesta este însă un act de intăriLură, deoarece satele respective au fost filcute 

danie mănăstirii la 22 febr. 1 446. Vezi Ibidem. nr. 264 (orig. si.), p. 374. 
1 1  Const. C. Giuresc:u, T{irguri sau oraşe fÎ cetll(i moldovene, Bucureşti, 1967, p. 64. 
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Restul teritoriului, deşi controlat cu autoritate şi supus la dări, nu a avut parte de o ocupaţie 
efectivă şi de durată, fapt relevat arheologic 12• 

Pe baza ceramicii roşietico-gălbui, de bună calit�te, şi a emisiunilor monetare locale, autorul de 
mai sus înc.;arcă să delimiteze expansiunea maximă d mongolilor pe teritoriul viitoarei Moldove. 
"Perimetrul în care sunt grupate aşezările cu ceramică roşie-gălbuie de la Dunărea de jos este mărginit la 
est şi vest de Nistru şi, respectiv, Siret, la nord de bazinul inferior al Răutului şi Bahluiului, iar la sud de 
bazinul Botnei. Ceramica roşietică-gălbuie lipseşte cu desăvârşire în Bugeac, întâlnindu-se, în schimb, la 
Cetatea Albă şi, în mod cu totul izolat, în Dobrogea, la Păcuiul lui Soare" n. 

Din cele de mai sus reiese că ţinutul Iaşilor s-a format pe linia de contact dintre regiunea 
administrată direct de mongoli şi aceea aflată doar în relaţie de dependentă faţă de aceştia14• 

Se pare că teritoriul viitorului ţinut s-a aflat sub stăpânirea directă a nomazilor tătari. O dată cu 
slăbirea puterii mongole, aceştia pierd teren în regiune. O asemenea fâşie de pământ eliberată, a stat la 
originea ţinutului Iaşilor. Cu acestea statul moldovenesc, în plin proces de cristalizare, face un important 
pas peste Prut, tinzând spre limita sa firească: Marea Neagră. 

Evoluţia ţinutului 

Din cele scrise mai sus se poate desprinde ideea că nu toate hotarele unui ţinut ali aceeaşi 
vârstă. În cazul tinutului Iasilor, hotarele dinspre vest si nord-vest (cele "dinspre tară"), cu tinuturile ' ' ' , ' 

Hotin, Dorohoi, Hârlău, Cârligătura si Vaslui (fixate mai ales pe cursurile unor ape) sunt, în mod firesc, 
cele mai. vechi ,  chiar dacă vor mai fi suferit modificări. Înspre răsărit hotarele ţinutului se definitivează 
mai târziu, probabil abia în epoca lui Ştefan cel Mare. Ele depăşesc frecvent limita naturală reprezentată 
de "cumpăna apelor", linia imaginară care separă afluenţii Prutului de apele care se varsă în Răut. Acest 
lucru este favorizat de pantele domoale, de culmile puţin pronunţate, dar el poate sugera şi ci expansiune 
ulterioară, greu de surprins documentar. Abia< catografia din 1 774 şi Condica liuzilor din 1 803 ne aduc 
certitudinea că delimitarea făcută pe documente din veacurile anterioare este corectă. 

Explicaţia acestui lucru este densitatea demografică foarte scăzută, rarefierea accentuată a 
aşezărilor. Editorii recensământului din 1772-74 operează cu trei zone demografice : zona I, între Carpaţi 
si Siret, 1 6  locuitorilkm2; zona a 11-a, între Siret si Prut, 10  locuitorilkm2, iar zona a III-a, dintre Prut si 
Nistru, avem abia 7 locuitorilkm2 si aceasta în sec�lul al XVIII-lea 15• 

' 
' 

O hartă care ar surprinde atât desfăşurarea spaţială cât şi cea cronologică a satelor de la răsărit 
de Prut, urmărind cele dintâi menţiuni documentare (în special pentru secolul al XV -lea) va putea oferi o 
imagine interesantă a procesului de colonizare a părţii de răsărit a Moldovei şi, eventual, a înaintării 
hotarului estic al ţinutului Iaşilor spre acea zonă pe care Dimitrie Cantemir o denumea, în harta sa, 
"campus deserta". 

Ceea ce putem afirma cu mai multă siguranţă este că, odată stabilizate, hotarele ţinutului au 
rămas aproape neschimbate până la începutul veacului al XIX-lea. 

Mai spectaculos este un alt aspect şi anume modul în care Iaşii devin, din tinut de margine, 
axul ţării Moldovei, dovedindu-se în vremurile de grea cumpănă, "sâmburele tare" al acesteia. Un 
asemenea moment este în domnia lui Constantin Cantemir, când voievodul "domnea numai Iasii cu Tara 
de Jos", restul fiind împresurat de tătari, pe de o parte şi de poloni, pe de alta16• Un alt mom�nt critlc a 
fost sub Mihai Racoviţă, la 1 7 1 7  când, domnul ,,stăpânea numai pe lângă Iaşi şi la Orhei puţintel " 11• 
Erau acestea vremuri de grea cumpănă şi insecuritate pe care le traversa o Moldovă dezarmată. 

12 Victor Spinei. MalL/ava în .\·ecolele XI-XIV. Bucurc�ti, 1 982, p. 238, 229. 
13 Ibidem. p. 1 96. 
•• Vezi �i Renate Mtlhlenkamp. Contribuţii la istoria oraşului laşi în secolele XIV-XV. în Al/A I.  XXI ( 1 984), 

p. 6 1 -72. Mai putem observa eli hotarul linutului Iaşi dinspre Vaslui şi chiar dinspre Cdrliglltura (p9nll la Bahlui), urmează. in 
general ,  linia care s"para două forme majore de relief: cârnpia Jijici �i podişul contnd molduvcnesc. 

" Mnldova rn epoca feudalismului (in continuare MEF), VII. partea 1, Chi�inău, 1 975. in Introducere. 
•• Nicolae Coslin, Letopi.�eful, ed. M .  Koglllniccanu, p. 22, 24, 28. 
11 Ion Neculce, Letopiseţul Ţi1rii Moldovei, cdipe Gabriel Ştrempd, Bucureşti, 19!!2, p. 658-59. 
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Într-un mod neaşteptat, Iaşii devin din nou ţinut de margine, de această dată dinspre o lature de 
unde se simţise dintotdeauna protejat. Este vorba despre hotarul de pe Ciuhur, stabilit dinspre nou 
infiintata rai a a Hotinului, la începutul veacului fanariot ( 1 7 15). . ' 

Probleme specifice 

În Descriptio Moldaviae, principele Cantemir situează ţinutul Iaşilor între cele 12 ţinuturi ale 
Tării de Jos 1s. Cronica polonă care fusese atribuită lui N. Brezeski (cea. 1684) ne oferă o listă de orase �le Moldovei grupate pe cele două vomicii, în care Iaşii fac parte tot din Ţara de jos19• ' 

Ţinutul Iaşilor nu a făcut parte din teritoriul de jurisdicţie al Episcopiei Romanului, deşi acest 
centru episcopal era mult mai aproape decât cel de la Suceava20 • Nici la începutul secolului al XVll-lea, 
după ce Movileştii înfiinţaseră Episcopia Huşilor, pentru teritoriile de peste Prut, ţinutul Iaşi nu a fost 
pus sub autoritatea acesteia2 1 ,  rămânând alături de Cârligătura, singurele ţinuturi din Ţara de Jos 
ascultătoare de eparhia Sucevei. 

Morfologic, ţinutul Iaşilor prezintă un puternic exocentri,m2\ reşedinţa fiind amplasată într-un 
capăt al ţinutului chiar pe marginea hotarului, având multe sate de ocol în ţinutul alăturat al Cârligăturei. 
Până în capătul nordic al acestei unităţi administrative, la Dângeni, erau circa 150 de lan în linie dreaptă. 
Este clar că din Iaşi era foarte greu de administrat acest teritoriu, având în vedere mijloacele de transport 
şi starea drumurilor din epoca medievală, dar nimeni nu a simţit nevoia să mute scaunul administrativ 
într-o poziţie mai ergonomică. 

Ceea ce merită să fie subliniat este faptul că astfel de structuri asimetrice nu sunt caracteristice 
Ţării de Jos ci, dimpotrivă, aceasta este aproape o regulă pentru ţinuturile din jumătatea de nord a tării. 

Ţinutul Iaşilor era, probabil, cel mai întins ţinut al Moldovei , după cel al S�cevei, 
comparându-se, din acest punct de vedere, doar cu Hârlăul, Hotinul "şi Soroca. El este de două-trei, până 
la patru ori mai mare decât celelalte ţinuturi ale Ţării de Jos, pe teritoriul său fiind atestate, de-a lungul 
secolelor, în jur de 430 de sate. Mărimea sa este, deci, o altă similitudine care apropie ţinutul Iaşilor de 
cele din Ţara de Sus. 

* 

* * 

Trecutul unui ţinut moldovenesc nu este doar o chestiune de istorie administrativă ŞI 
instituţională ci, în egală măsură, este şi o problemă de geografie istorică. 

Examinând un anumit cadru natural, interesul istoricului atinge aspecte specifice, diferite de 
cele care ar atrage atenţia geografului . În cazul de faţă interesează funcţionalitatea �nutului Iaşilor în 
contextul celorlalte ţinuturi, măsura în care teritoriul său îmbracă o entitate geografică distinctă sau nu, 
precum şi propor�ile în care factorii naturali şi cei istorici au influenţat stabilirea hotarelor ţinutului. Ca 
şi în cazul satelor, hotarele. unităţilor administrative mai mari sunt fixate prin repere naturale, pe care, în 
general le respectă. Cel mai adesea delimitările se raportează la culmile dealurilor ("cumpăna apelor"), 
poalele codrilor străvechi, cursurile unor râuri şi drumuri mai însemnate, care dau ţinuturilor respective 
forme mai mull sau mai puţin regulate. Abia în al doilea rând hotamicile utilizează semne artificiale, 
precum movile de pământ, pietre de hotar sau "bouri" imprima\i cu fierul înroşit  în foc pe trupul 
copaci lor. 

18 Dimitrie Canl.em.ir, Df!scriert'a Moldovei, edilie Gh. Gu\U. Bucureşti, 1 973, p. 73. 
•• D. Ciurea, op. cit., p. 1 69:  altă menţiune la Axinte Uricariul, Cronica pamlf!l/1, voi. 1, 1 993, p .  1 8. 
20 Scarlat Porcescu, Episcopia Rnmanului, 1 984, p. 44-47. 
2 1 Idem, l:.piscopia Huifilor, 1990, p. 33-36. 
!l A<:eastă asimetrie a centrului este o copie la scarli redusă (în cazul !inuturilor din nord-vestul \ării) a situatiei 

statului moldovenesc. în timp ce la nivel de stat acest dezechilibru este corectat prin stabilirea capitalei la Iaşi, în cazul ţinuturilor 
modelul amintit se menţine plină în secolul ni XVID-lea. 

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro 



ŢINUTUL IAŞILOR ÎN EVUL MEDIU 47 

Câte ceva despre entitatea unui ţinut se poate spune şi prin cercetarea configuraţiei moşiilor 
care îl compun. Sociologul H.H. Stahl23 a evidenţiat modalitatea de creştere a numărului satelor prin 
gcindarea unor sate mai vechi. Practica hotărnicirilor şi proceselor de moşii scot la iveală câteva reguli, 
sesizate de acelaşi autor, care permit, uneori, refacerea hotarelor unui sat chiar în condiţiile pierderii 
actelor de proprietate. 

Stahl se apleacă asupra acestor aspecte, evidenţiind complexe de moşii "însurărite" şi 
"înjugate" (după limbajul documentelor vechi). O asemenea grupare pe care autorul o utilizează ca 
exemplu se află pe teritoriul ţinutului Iaşilor, pe râurile Jijia şi Miletin24• Harta reprodusă de autor redă, 
însă, hotarele săteşti aşa cum s-au păstrat ele la începutul secolului nostru, nefiind deci suficient de 
relevante. Afirmaţiile sale, pentru a dobândi greutatea cuvenită, trebuie controlate pe baza actelor de 
proprietate medievale şi a vechilor planuri de moşii. Este necesar ca datele oferite de aceste surse 
documentare să fie cartate pe hărţile actuale, respectând aceeaşi scară. Doar prin acest volum de muncă, 
imens, se poate ajunge la o imagine clară a evoluţiei proprietăţii din cadrul unui ţinut medieval. 

Până atunci se pot face doar unele observaţii parţiale. Astfel, lunea Prutului, începând de la 
Trifeşti în aval, se lărgeşte foarte mult, ceea ce face ca majoritatea satelor din ţinutul Iaşi, situate pe acest 
râu să aibă moşiile aşezate pe amândouă malurile. Revelator în acest sens este un document din 7 sept. 
1791  referitor la satele Mânzătesti si Gânguresti ale vistiernicelului Vasile Onofrei în care se arată "cum 
si alte mosii ,  ale altor, din sus �i din jos ( . . .  )

'
ce sunt tot pe apa Prutului, mai mult de 50; toate cele ce purceg de �eia parte de Prut, vi� de trec Prutul în iasta parte, păr în drumul Măjilor, cum şi cele ce merg 

asupra Prutului iarăşi numai pără în drumul Măjilor merge". , 
Acelaşi Onofrei "ne-au adus şi harta atât pentru starea moşiilor lui cât şi pentru a celorlalţi 

răzeşi şi s-au văzut că toate moşiile care vin din ceea parte de Prut stau în drumul Măjilor, cum şi cele ce 
vin de peste Jijia trec Jijia si stau în drumul Măjilor" 25• 

În paralel se poat� întreprinde o radiografie a reţelei de drumuri medievale, cu staţiile de poştă, 
poduri şi vaduri. Este necesară şi ·o cercetare istorică a hidrografiei regiunii, care să surprindă 
schimbările de albie intervenite în cazul unor râuri importante precum Prutul şi Jijia, modificările de 
debit faţă de veacurile trecute, cu repercusiunile acestora asupra sistemului de iazuri şi mori aferente. 
Surprinderea vechilor denumiri ale unor ape, aşa cum apar ele în documente, este un alt aspect care poate 
interesa. 

Se cere limpezită şi problema veniturilor marilor dregători. Marelui comis i se concesionase 
venitul Braniştei Bohotinului, pe care o şi administra. Nu cred că marele postelnic avea venitul ţinutului 
Iasilor, asa cum s-a spus, ci doar, cel mult, pe acela al orasului Iasi. 

' 'Pagini speciale vor trebui dedicate, în viitor, �nor dr�gători a căror autoritate se exercita pe 
teritoriul ţinutului Iaşilor. Pârcălabului de ţinut şi marelui vătaf de ţinuf6 li se alătură procelnicuf1, 
posadnicul28, căpitanul de Ţuţora, Căpitanul de Ciuhur, pârcălabul şi căpitanul de Branişte29, căpitanul 
călăraşilor de Tabără şi altora. 

Hotarele ţinutului Iaşi în Evul Mediu 

În încercarea de a trasa contururile ţinuturilor Moldovei punctul de plecare este, inevitabil, 
harta din lucrarea lui Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei. În ciuda erorilor pe care le conţine 
aceasta rămâne un document excepţional. Ei i se adaugă harta geografului francez d' Anville care este, în 
fapt, o copie a celei dintâi, însă lucrată cu mai multă acurateţe30• 

23 H.H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devdlmaşe româneşti, voi. 1, Bucureşti, 1 958. 
24 Ibidem, p. 93. 
u Uricariul, Xll, p. 3 14-17 (doc. orig.). 
26 Vezi listele de dregători din Anexă. 
27 A. Sacerdo(eanu, .,Procelnicul", o in.�·titufie medievalil românea.rcl7. Din istoria rclnfiilor romLJno-turci<:e, în 

,,Analele Universitltii Bucurc�ti", (AUD). XV, 1966, p. 49-,58. 
21 Cf. Sorin Iftimi, Po.radnicii: o dregătorie, un neam şi o aşezare. in .,Arhiva Genealogidl", 1 (VI), 1994, fasc. 1-2. 

p. 253-259. 
29 Sorin Iftimi, Evoluţia istoric4 a Braniştei domneşti de la Bohotin, în "Revista de istorie socialil", II, 1997 (sub 

tipar). 
"' Vezi G. Vâlsan, Harta Moldovei de Dimitrie Cantemir. în ARMSI, s. ID, tom VI, 1927, p. 1 93-2 1 2, (studiu fi 

fotocopiile celor două hllrţi) ; T.G. Bulat, Moldova dintre Prut �·i Nistru după lwrtu geografului francez I.B. d'Anville, in 
,,Arhivele Basarabiei" (AB) 4/1929, p. I -6  (cu o fotocopie foarte bună). 
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Cel de-al doilea reper obligatoriu este Recensământul din 177 4, cel mai vechi document care 
oferă o listă completă a ocoalelor si satelor din Moldova3 1 • Pe baza acestuia, istoricii de la Chisinău au 
întocmit o hartă a organizării admirtistrative în Moldova secolului al XVIII-lea32• Utilizând aceea

'
şi sursă, 

o hartă similară a fost publicată de Mircea Ciubotaru, unul din autorii Tezaurului toponimie al 
Moldovei33• 

O tratare specială a ţinutului Iaşi din acest punct de vedere este întreprinsă de geograful l. Rick, 
la începutul secolului, când scria despre Schimbările teritoriale ale judeţului laşi14• Amintind despre 
acest articol, Gh. Ghibănescu publică "o veche hartă a tinutului Iasi, găsită între hârtiile Conăchestilor, ' ' ' 
aflătoare la Stânca (Surete, ms. III, 19-2 1 ). Harta cuprindea valea Prutului de la vărsarea Jijiei în Prut şi 
spre nord până mai sus de Ştefăneşti, la odaia lui Başotă, pe Stânca. 

În total sunt 78 de puncte, sate, selişti şi alte indicaţii, arătându-se distanţa de la un sat Ia altul, 
după timpul de mers. Satele sunt înşirate de o parte şi de alta a văii Prutului şi Jij iei, având ca hotar spre 
apus "dâlma dealurilor" 35• Din păcate autorul nu reproduce harta respectivă, dând doar o schiţă, �ub 
formă de tabel, în care sunt înşiruite toponimele respective. După întinderea sa spre nord, harta reflectă 
situatia administrativă dintre 1 8 1 6  si 1 833. Sunt prinse si un rând de mosii de la răsărit de Prut, care nu ' . , ' ' 
fuseseră încă înstrăinate, ci rămăseseră, deocamdată, sub controlul proprietarilor din ţară. 

Ceea ce se cunoaşte până în prezent în privinţa limitelor administrative ale ţinuturilor Moldovei 
are drept fundament mai ales surse de secol al XVIII-lea. În cele ce urmează voi încerca să verific în ce 
măsură aceste informaţii se confirmă pentru secolele anterioare, utilizând documentele din veacul 
al XV-lea si până la sfârsitul celui de-al XVII-lea, referitoare la tinutul Iasilor. ' ' ' , 

Voi acorda un spatiu mai amplu acestui demers, deoarece tinutul Iasi era foarte întins si avea ' ' ' ' 
un contur neregulat, greu de fixat în câteva fraze. 

Hotarul dinspre ţinutul Fălciului 

Hărţile lui Cantemir şi d' Anville ne rezervă o surpriză pentru capătul de sud al ţinutului Iaşilor: 
conform acestora, hotarul respectiv nu ajungea până la vărsarea Jijiei · în Prut, oprindu-se la o mică 
distanţă de acest punct, astfel încât moşia Scoposeni, a mănăstirii Neamţ, rămânea în afara ţinutului. 
Alături de aceasta se afla moşia Zberoaei, pe care un document din 174 1  o arăta ca făcând parte din 
ţinutul Lăpuşnei36, deşi se întindea, în cea mai mare parte, pe malul apusean al Prutului ! 

Dar cât credit putem acorda acestor hărţi, după care ţinutul Iaşi nu ar avea .hotar comun cu cel 
al Fălciului, sau că acest hotar s-ar reduce la punctul de întâlnire a patru ţinuturi . Aceleaşi hărţi ne arată 
că ţinutul Lăpuşnei ar fi trecut puţin şi la vest de Prut, lucru care nu a putut fi confirmat până acum. 

Dificultatea reconstituirii hotarelor dintre ţinuturi în această regiune constă în aceea că ele 
traversau marea branişte domnească iar pentru proprietăţile domneşti nu există acte care să le arate 
limitele teritoriale. În realitate tinuturile Iasilor si Fălciului au avut hotar comun, acesta coincizând cu ' ' ' 
hotarul dintre satele Bohotin şi Podoleni, arnândouă făcând parte din Branişte. 

Documentele din secolul a XVII-lea arată clar că Podolenii au ţinut de Fălciu ( 1 606, 1634), iar 
Bohotinul a fost în ţinutul Iaşilor ( 1655)37• O hotarnică de la începutul veacului al XVIII-lea ( 1 7 1 9-20), 
ce merge din semne în semne, ne descrie cu lux de amănunte limita celor două sate începând "din 
prăvalul apei, din codru, dinspre Crasna, pe din sus de Cetăţuie" şi coborând apoi , paralel cu pârâul 
Bohotinului, până spre vărsarea acestuia în Jijia3H. Un document ue excepţie, Harta Bohotinului şi a 

" Publicat de P.G. Dimitricv �i P.V. Sovctov. în MEF .. voi. Vll, partea 1 -2, Chişinău, 1 975 . 
. n Vezi Cugetul. Revistd de istorie fÎ ftiinfe umaniste, Chişinău, 1 992, nr. 2, p. 5.  
·13 Vezi Tezaurul toponimie al Romilniei. Molduvu, voi. I,  partea a II-a, Bucureşti, 1 992, anexele din finalul lucri1rii. 
"' 1. Rick, Schimhdrile teritoriule ule judefului lc1şi (cu trei �chile de hăOi), în "Anuarul Şcolii Normale", III, 

p. 149- 1 53,  (acest articol nu mi-a fost accesibil). 
3� Vezi ,.Ioan Neculce ", .Buletinul Muzeului Municipu/ lc.J.fÎ, (IN), 1 928. nr. 7,  p. 324-326. 
'" Condica lui Constantin Mavrocordat, Ed*c C. Istrati, voi. III, 1 987, p. 1 57- 1 58 (este singura sursă care 

precizează ţinutul căruia îi aparţinea acest sat). 
37 1 606 mart. 1 2, MEF. Ill, p. 44-46, nr. 14 (orig. rom.): 1 634 mart. 1 , /bidem, p. 3 1 1-3 1 2, nr. 1 54, 1 655 aug. 1 4, R. 

Rosetti, Cronica Buhotinului în ARMSI, seria II. 1 905�. p. 2 1 5  (orig.). 
"' Ibidem, p. 267. 
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-

Colţului Comii publicată de Radu Rosetti, consemnează grafic această realitate39• Hotarul a fost contestat 
la o judecată din anul 1 636, dar şi atunci oamenii au depus mărturie în favoarea acestei delimitări, 
arătând că "ajunge hotarul Podolenilor până în zarea dealului Bohotinului, mai jos nu coboară"40• 

Hotarul dinspre finutul Vasluiului 

"În dealul Cetăţuii este colţul moşiei Bohotinului (ţinutul Iaşi), care aici se desparte de a 
mănăstirii Sucevitei, de Pribesti (tinutul Vaslui) si de Podoleni (tinutul Fălciu), consemnează un act din , , ' ' ' 

octombrie 17854 1 •  Acesta este deci punctul de întâlnire a hotarelor celor trei finuturi, pe dealul Cetăţuii, 
unde s-a găsit "un bour şi cruce făcute pe faţă". 

Hotarul de vest al ţinutului Iaşi se suprapunea pe această porţiune, cu limita apuseană a 
Braniştei Bohotinului, aspect confirmat şi de o menţiune din Condica lui Grigore Ghica voievod ( 1775), 
conform căreia Branistea se întindea spre vest "până unde se întâlneste cu tinutul Vasluiului"42• Linia , , , 
hotărniciei străbate bătrânii codri ai Iaşilor, urmând un traseu natural : cumpăna apelor (muchia 
dealurilor) care desparte afluenţii Jijiei (Bohotin, Cozia, Covasna, Comarna, Tătarca) de pâraiele care se 
varsă în Vaslui. Doar moşiile Hiliţa şi, probabil Trestiana, aşezate în bazinul râului Vaslui, dar 
aparţinând Braniştei, par să se abată de la regula amintită43• 

Hotarul dintre ţinuturile Iaşi şi Vaslui poate fi mai bine urmărit pe documentele satelor de 
margine ale ţinutului Vaslui, proprietăţi vechi, cu rădăcini în veacul al XV -lea. Astfel satul Ciorteşti, din 
secolul al XVI-lea, nu este decât "a treia parte din Pribeşti, partea Ciorteanei"44, proprietatea veche 
(sec. XV) întinzându-se pe ambele maluri ale râu1ui Vaslui, iar, spre nord-est până în hotarul ţinutului 
Iaşi, la cetăţuia amintită mai sus. 

Următorul sat, spre nord, este Coropceni, rezultat prin diviziunea unei proprietăţi mai vechi, 
cea a Nuvăreştilor, ce străjuia, cu un secol mai devreme, marginea ţinutului Vaslui45• Învecinarea 
Braniştei cu satul Noureşti (Nuvăreşti) este dovedită de menţionarea "prihoriştei drumul Noureştilor" în 
hotarnica unei întinse prisăci de pe pârâul Covasnei46• O imagine elocventă despre "starea locului" la 
hotarul dintre cele două ţinuturi este oferită de Harta moşiilor Hiliţa, Covasna, Rotari, Cozia, care se 
află la Arhivele Statului Iasi47 • 

. 

În volumul XXII al Uricariului, Th. Codrescu ne oferă un set de documente deosebit de 
interesante privind limita dintre cele două tinuturi. La 1 560, moşiile Popeşti, Pocreaca şi Trestiana, cu 
poienile şi prisăcile de la obârşia Vasluiului, sunt confiscate de la Lupu paharnicul, unul dintre 
"curgătorii din Tăutu logofăt", pentru hiclenie48• 

Secolul al XVIII-lea, prin lungul conflict dintre feciorii lui Bogdaproste, răzeşi din Popeşti, şi 
Andrei, pisarul unguresc, scoate la lumină informaţia de care avem nevoie. Documentul din 1746 
februarie 25 (7254) arată că "s-ar fi împresurat locul Popeştilor, mai vârtos că ispisocul de danie (din 
17 17) răspunde că acea bucată de loc din codrul Esilor, ce-i în tinutul Esilor, iar la scrisorile răzesilor din ' , ' ' 

Popeşti răspunde că Popeştii sunt în ţinutul Vasluiu1ui, să porunceşte să se cerceteze pe unde se desparte 

p. 40-42. 

)9 Ibidem, p. 200: 
40 Ibidem, p. 210-2 1 1 ,  doc. XID. 
4 1 Ibidem" p. 265. 
42 N. Iorga, ,,Studii şi documente ", XXII, p. 43. 
43 R. Rosetti, op. cit., p. 16 1  (text şi nota 3). 
"' DIR, XVI-I, p. 220 : Dumhrava lui Pribici este atcslalll in hotarnica domnului mllnăsti 1;i Dobrovăl. DIR, XVI-I, 

45 Corupcenii  erau jumlltatca de jos a �alului Nuvăreşti ( 1 591! mlln. 30, DIR, XVl iV, p. 200-201 ). De 1!! Iuri�; 
Şerhiciu, mentionat in document, se trage. prohnbil. nunwl� satului Şt:rbeşri din zonă ( 1 634, iul. 25), Surete, m, p. 1 14-1 1 5  
(or. slav). S e  precizează c ă  satul Coropccni aparţine tinutului Vaslui. 

46 DRH, Tl, p. 54-56, 2 1 5-21 6, 505. 
'17 A rlrivel�< Na(ionale laşi. fond, Planuri şi lli1rţi. nr. 58;  Harta este rcpro<.lusll la scara : l x l ,  de Valeria Pupa, in te7.a 

sa de. grad, Monografia comunei Costuleni, 1 992 (ve7.i p. 1 27 �i anexele lucrării). 
•• T. Codrcscu, Uricariul, XXII, p. 250. 
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ţinutul Eşilor de a Vasluiului, apoi să se vază şi acele semne ce le-au pus acei hotarnici la acea bucată de 
loc a lui Andrei pisar" 49• 

Actul din decembrie 1 7 1 3, privind dania acelei bucăţi de loc din codrii Iaşilor, pe care o face 
Mihail Racoviţă către Andrei pisarul unguresc arată : "şi să începe hotarul din vârful dealului peste apa 
Vasluiului, unde au aflat trei buore în trei feţe, unde s-au împreunat alte hotare cu hotarul domnesc" 50• 
Fără îndoială că hotarul este cel al Iaşi1or, căci un alt document ( 1 829) arată clar: "unde se împreună 
locul Popeştilor cu târgui /aşi ", iar altul anterior (septembrie 1 8 14) precizează că ,,răzeşii din Popeşti şi 
din Pocreaca au apucat stăpânind până în Bârnova şi pân' în obârşia Vasluiului" 5 1 •  

Într-adevăr, hotarul de sud a l  târgnlui Iaşilor urma poalele codrilor, cuprinzând locul Aldei, 
Selistea Prisăcilor, mosiile mănăstirilor Bucium (Clateea, a lui Păun Vamesul), Socola si Balica, ocolind 
ob�siile râului Vaslui (Vasluietul si Cărbunari)52• Mosia Iasilor cuprind�a izvorul s

'
ocolei, cu întreg , , , ' , 

bazinul acestui pârâu, pătrunzând sub codru doar pe valea Bârnovei , pârâu ce se varsă în Nicolina care, la 
rândul ei se varsă în Bahlui. 

· 

Dificultatea stabilirii liniei de hotar între ţinuturile Iaşi şi Vaslui este dată, pe lângă faptul că 
aceasta străbate o întinsă zonă de pădure străveche, de aceea că delimitarea trebuie făcută între două zone 
ce au avut, cel puţin la origine, statut de proprietate domnească: Codrii Iaşilor şi hotarul târgului Iaşi. 
Specific regiunii este şi faptul că aici moşiile satelor nu pot urma un traseu regulat, rectangular, ele fiind, 
la origine, nişte poiene, lărgite în urma defrişărilor. Adesea aceste moşii nu sunt compacte, fiind formate 
dintr-un sat şi mai multe poieni care ţin de acesta5J. Ele au, de cele mai multe ori, drept margini, pădurea 
şi nu alte sate de care să le despartă un hotar bine stabilit. Pe apa Vasluieţului sunt menţionate numeroase 
asemenea poiene, ce se înşiruiesc la hotarul dintre cele două ţinuturi . La 1 694 este amintită poiana 
Blidari "făcută cu toporul din codru întreg, cu mare osteneală". Mai sunt menţionate poiana lui lftimie, 
poiana Hlincei, Maraha, la obârşia Vasluieţului, la fântâna Cocii", poiana lui Ţigan, poiana Blagăi 
devenită ulterior sat)54• Documentele consemnează şi "poienele din codrul Iaşilor, de la Cetate, de la 
Fântâna Bordii, despre târgoveţii de Iaşi şi despre Scânteiani şi despre alţi oameni din ţinutul 
Vasluiului". După formulare, aceste poiene s-ar plasa undeva între cele două. ţinuturi . O constatare 
interesantă este că acei "codri ai Iaşilor" (destul de târziu atestaţi sub acest nume) sunt, în cea mai mare 
parte, în ţinutul Vasluiului şi nu în acela al laşilor. 

Privilegiul din 1 503 al mănăstirii Dobrovăţ consemnează că hotarul de nord al acestui domeniu 
atinge Poiana cu Cetate şi movila Ciurbeştilor, cuprinzând obârşiile Dobrovăţului şi a Pietroasei, până la 
obârşia Vasluiului. ("la un tei mare, însemnat, lângă drumul ce merge de la Bucium la mănăstirea 
Dobrovăţ"), aceasta fiind şi limita ţinutului Vasluiului dinspre Iaşi pe segmentul respectiv55• 

Punctul în care se întâlnesc hotarele ţinutului Vaslui şi Iaşi cu cel al Cârligăturii se afla undeva 
pe apa Nicolinei ("Miculinei"), probabil la gura pârâului Ezărenilor. · 

Hotarul din'tpre ţinutul Cârligăturei 

Între pârâurile Nicotina si Bahlui, Cârligătura se hotărniceste direct cu mosia târgului Iasilor. t ' ' ' 

La începutul secolului al XV-lea, două întinse domenii acopereau acest spaţiu. Unul aparţinea lui Stoian 
Procelnic cel Bătrân, ce avusese curtea la Procelnici şi cuprindea mai multe sate, între care şi Boghiasa, 
BogdăneşLii, HovceşLii şi Ncdeianii56• Celălalt era al popei loii care, la 1 434, primea o pustie la 

40 Ibidem, p. 1 98-1 99 ;  v�7.i şi p. 2RO; .. Locu1 lui Andrei pisar sau Schitul Duc4iw, p. 1 74 ( 1 746 fcbr.). 
'0 Academia Rumând, mms. 827, f. 7; apud Consl. C. Giurcscu. Istoria pddurii RomUneşri, p. 8 1 . 

" Urkuriul, XXII, p. 1 42 şi p. 175-1 76. · 

'2 lhic/em, p. 1 92, 1 97 ;  CDM, ill, nr. 1 345. 2 1 5 3 ;  Paul Mihail, Documente şi u•pise moldoveneşti de la 
Cnn.rtcmtinopol, Iaşi. 1 94H. p. 72-74; DIR. XVI-III. p. 2 1 1-2 1 3 ;  CDM. V. p. 206 ; DIR, :XVII-IV, p. 30 1 ;  CDM, V, nr. 1 1 73. 

" Vezi cazul Scânteii, cu poiencle sale Cetll\uia, Condrata, Cocorn, DRH, XIX. nr. 428. 445. 
'" CDM, lli. nr. 2 1 82 ;  Ibidem, IV. nr. 1 635,  1 6 1 8 ;  Uricariul. XXll, p. 277-278.  
" DRH, In, nr. 295. HoUlrnica aminte�te un număr foarte mare de poienc din Codrii Ia�ilor; vezi şi  Voica Maria 

Pu�ca�u, Mdm1stireCI Dobrovclţului, date istorice, in ,.Mitropolia Moldovei". nr 1-3, 1 977, p. 1 59-174, nr. 5-8, 1 978, p. 52 1 -
539, cu o hartă a domeniului mănăstirii (p. 526), care, in opinia mea, nu cuprindea atât de mult din obârşia Vasluictului, ci doar 
il ating�a. 

J<>DRH, III, nr. 80, p. 1 55- 1 57.  
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Cârligătura, la fântâna lui Balosin, ca să-şi facă mănăstire. Documentul din 1456 arată întinderea 
domeniului stăpânit de "protopopul Ioil", cu titlu de "vislujenie" (răsplată pentru servicii aduse domniei). 
Deşi nu pare a fi compactă, această proprietate este grupată, cuprinzând un număr de nouă locuri, pe 
amândouă malurile Bahluiului : Onesti la Cârligătură, Vorovestii si viitoarele sate Rosesti, Hărpăsesti 
s.a.�7 (vcli harta I). 

' ' ' ' ' ' , 
' 

În veacurile următoare, Ciurbestii, Ezerenii, Vorovestii, Găurenii si Uricanii au fost satele ' ' ' 
dinspre margine ale ţinutului Cârligătura, către hotarul capitalei Moldovei , majoritatea lor ascultând, în 
fapt, de ocolul târgului Iaşilor. Iată hotarnica Ezerenilor din 1694 ce pare a acoperi, ea singură, distanţa 
impresionantă dintre apa Bârn�vei şi Bahlui, atingând, pe una din laturi , moşia Iaşilor : "apa Boziei care 
se numeşte acum valea Bârnovei , fântâna lui Răzmeriţă, pomii Ţaţăi, muchia dealului cel mare, Balciul, 
rediul Făureştilor, biserica Făureştilor, Silişte, Bahlui, capul Burducului, fântâna lui Berbeci, Rediul lui 
Tătar, Tăuteşti, fântâna Stratinei, fântâna Tomii ,  hotarul Uricanilor, groapa lui Calotă, fântâna lui Marco, 
ulmii Petrei, valea si coada Bahnei, Valea Ursului, hotarul Procelnicilor, Surda, hotarul Bârnovei, 
.Movila Armancei , p�mii lui Istratie, Horpăjel" 58• 

Desi satul Ezăreni este mentionat, în mod constant, în documente ca apartinând Cârligăturei, un 
act din 1 7 1 3 : păstrat în original, îl ar�tă ca făcând parte din ţinutul laşilorw. La rrtijloc nu este o eroare, 
deoarece Catagrajia din 1 772, arată şi alte sate menţionate anterior la Cârligătura, trecute la ţinutul Iaşi : 
Ezereni, Vorovesti, Ciurbesti ( ?)60• Este cert că în secolul al XVIII-lea a avut loc o modificare de hotar, ' ' 
ţinutul Iaşi încorporând câteva din satele de ocol ale târgului Iaşilor (deşi acestea îşi pierduseră de mai 
bine de un secol statul respectiv). 

Chiar şi în contextul acestei modificări, cred că satele Dăjeni şi Lungani (de lângă Voineşti) nu 
puteau face parte din \inutul Iaşilor, aşa cum sunt localizate în indicele volumului XXI din DRH. 

· Mănăstirea de la Dealul Mare, din codrii Iaşilor, ridicată de Iane Hadâmbul, deşi este localizată 
constant în documente la ţinutul Cârligăturei, apare, într-un act original românesc din 1659 februarie 7, 
mentionată în tinutul laşilor6 1 • ' ' 

Din aval de Uricani, limita ţinutului Iaşi, urcă pe Bahlui (pe malul nordic) până dincolo de 
Leţcani. În hăr\ile lui Cantemir şi d' Anville, albia acestui râu reprezintă hotarul nordic al ţinutului 
Cârligătura, dinspre Hârlău. Este o eroare importantă şi inexplicabilă având în vedere vecinătatea 
imediată a Iaşilor, zonă ce ar fi trebuit să-i fie familiară unui fost domn al Moldovei. Între Bahlui şi Jijia 
ţinutul Iaşi se învecina, de fapt, tot cu ţinutul Cârligătura, după cum reiese din actele de proprietate. 
Astfel, satele Drăgusesti (Mihăilesti) si Ivoesti erau în tinutul Cârligăturei, ambele aparţinând, în acelasi 
timp, ocolului târgul�i

· 
Iaşi62• 

' ' ' ' ' 

Mai spre nord, satul Horleşti, era tot la Cârligătura, moşia sa pătrunzând ca un pinten în hotarul 
ţinutului Iaşi63• Româneştii ţineau tot de Cârligătura, iar Movila lui Alexandru, care servea ca punct de 
hotar între această mosie si Tăutesti era, în acelasi timp, situată si pe hotarul tinutului Iasi64• 

t t ' ' ' ' ' 
De partea Iaşilor exista, de această dată, un inel de sate care se interpunea între hotarul târgului 

şi cel al ţinutului Cârligătura. Urcând dinspre Bahlui, spre nord, aceste sate erau : Leţcanii, Tătăreni, 
Tătutestii (Gemenii), Moimestii, Epurenii (Bosâncestii)65• Hotarul tinutului Iasi aiungea în cele din 

' , 
' , ' 'J ' 

urmă, la Jijia, dar numai după ce făcea un ocol spre apus, cuprinzând şi satele de pe valea Jijioarei (Gârla 
Mare). Satul Movileni este semnalat în documente ca fiind pe Jijia, Ia gura Jijioarei, "în ţarină, în judeţul 

H Ibidem" 1, nr. 1 30; II, nr. 577 şi 6 1 .  
sK CDM, IV, nr. 1 682, p. 374; vezi şi 1 862, p. 4 12. 
�9 CDM, V, nr. 1 167, p. 3 1 7  (orig.). 
ffJMEF, voi. VII, partea 1, Chişinău, 1 975, p. 1 99. 
61 P. Mihailovici, Documente moldoveneşti gdsite la Constcmtinnpol, în CI, Vlll-IX, ( 1 932-1 933), nr. 3, doc. 30, 

p. 47-49. (orig. rom.). 
62 1 579 febr. 4, D/R, XVI-III, nr. 1 33,  p. 104, pcntm Mihdileşti; 1 554 mart. 1 7, DJR, XVI-IT, nr, 50, p. 50-53, 

pentru lvoeşti. 
"' Vezi DIR. XVU-ITI. p. 35 �i p. 1 1 0. 

"" Ve:â Gh. Ghihănescu, Surete şi izvnade. Xlll. Documentele Rom{Jneştilor; Constantin Chirită, în Dicfionar 
geogrc!fic aljudefului laşi, Bucureşti. 1 88R. p. 1 2, notează că este vorba de o movilă artificială, care arc o vechime necunoscută. 

"' Vezi harta lll. 
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Iaşilor" 66, iar în hotar cu acesta se afla Potângeni, apoi Hriţcani şi Bulbucani67• Alte două aşezări vecine, 
Mălăeştii şi Forăştii, ajungeau până la gura Miletinului68, deci la vărsarea acestuia în Jijia este punctul în 
care se întâlnesc hotarele ţinuturilor Cârligătura şi Iaşi, cu hotarul ţinutului Hârlăului. Este o imagine 
sensibil diferită faţă de aceea oferită de harta principelui Cantemir. 

Hotarul dinspre ţinutul Hâr/ăului 

De la gura Miletinului hotarul ţinutului Iaşi, urcă pe cursul Jijiei. Deşi Alexandru Gonţa69 
localizează satul V{iideni, de la vest de Jijia, ca făcând parte din ţinutul Iaşi , acest lucru nu se confirmă 
documentar. Un singur act, din 1 5  ian, 1 6 1 1 ,  arată că Vlădenii de pe Jijia sunt în ţinutul Iaşilor70• Toate 
celelalte Iocalizează clar acest sat în ţinutul Hârlăuiue• .  Confuzia a intervenit, poate, din cauza 
modificării cursurilor unor râuri pe care erau fixate în mod tradiţional hotarele ţinuturilor respective. 
Documentele vorbesc despre hotarul satului Vlădeni "de la Jijia Veche până la Miletinul Vechi, şi din 
toate laturile să fie pe unde au folosit din

_ 
veac" 72• 

Două sate numite Vlădeni şi foarte apropiate geografic, unul fiind pe Jijia iar celălalt Ia Turia, 
apar într-un document din 1 639 mai 273• Este evident că primul este la ţinutul Hârlăului iar celălalt la 
ţinutul Iaşe4• · 

Satele de pe malul răsăritean al Jij'iei, din tinutul Iasi, erau : Băloseni, Tescani, la gura Ursoaiei, 
, � , ' 

Spineni, Andrieseni, Glăvănesti, Boreni, Săbiiani, Ciornohal, Berivoesti75• Dintre acestea, doar despre 
, , , 

satul Andrieşani ( 1 587) ştim sigur că se întindea pe amândouă malurile Jijiei, după hotarele veche6• 

Hotarul dinspre ţinutul Dorohoiului 

Punctul în care ţinuturile Hârlău şi Iaşi se întâlnesc cu ţinutul Dorohoiului se afla pe Jijia, mai 
sus de gura Sihnei (afluent al Jijiei). Hotarul nordic al satului Rânghileşti 77 - de pe Corogea (Corovia), 
afluent al Prutului - era, cred, şi hotarul de miazănoapte al ţinutului Iaşi dinspre ţinutul Dorohoi. Acest 
lucru reiese din harta învăţatului principe Cantemir, unde cursul mijlociu al Coroviei este limita dintre 
cele două unităţi administrative. Un detaliu interesant este că unele sate din ocolul târgului Ştefăneşti, 
cum ar fi Rânghileşti şi îndepărtatul Bivolari, făceau parte din ţinutul Iaşi, deşi curtea domnească de care 
ascultă era situată în ţinutul Dorohoi78• 

66 1610 iul. 26, Surete, Il, nr. 1 43, p. 3 1 8  (orig. slav,); vezi şi satul Epureni "pe Jijia, în tinutul Iaşilor", Ibidem, 
IV, p. 1 49-1 5 1 .  

(ar. rom.). 
67 1 573 febr. 20, DIR, XVI-ID, nr. 23, p. 1 6--17 (or. si.) Ll 620 iul. 1 2, Ibidem, XVII-IV, nr. 6 1 8, p. 486-487 

611 1 606 febr. 28, Uricariul, XXID, p. 87, 1 1 0-1 1 2  (or. si.), 1 99-202 (or. si.) şi IN, nr. 6, 1 926--1 927, p. 273-274. 
69 Al. Gonta. DIR. Indicele numelor de locuri, Bucureşti. 1 990, p. 279. 
70 1 6 1 1 ian. 1 5, DIR, XVII-ID, p. 4-5 (or. si.). 
71 161 1 mart. 4, 1bidem, p. 9-10 (ar. slav); 1 57-1 58 (orig. slav); p. 1 67-8 (orig. slav); XVII-IV, p. 1 60. 
72 DJR, XVII-IV, p. 1 60 ;  1604 mai 26, 1bidem, XVII-I, p. 1 56--7 (orig. si. ) ;  XVII-ID, p. 1 05-1 06 (orig. si.). 
71 CDM. II, p.  2!12, nr. 1 360 (orig. sl.). 
74 Vezi Surete, XXIV, p. 20, pentru satul Vlădeni ,.de la Turia, tin. Iaşi"; DRH, XIX, nr. 143 (orig. si.); Studii şi 

documente XXI. p. 283 (copie). 1 620 aprilie, 12. 
. u Dălo�ni, 1 633 dec. 1 6. DRH, XXI, nr. 428 (or. si.);  Tescuni, 1 577. DIR, XVl-ID. nr. 98, p. 8 1 -2 (or. si.); Spineni. 

1 608 aug. 9. DIR, XVII-II, p. 1 70- 1 7 1  (or. rom.); Glilvilneşti, CDM, m, nr. 2094, 2 1 1 4. 2 1 25. 2 1 30 ,.a. (copii);  Ciornohaf şi 
Săbiiani, 1 647, ian. 1 1 . MEF, IV, p. 1 69-7 1 (or. si.). 

76 Cerc:et<7ri i.rtoric:e, an VIII-IX, ( 1 932-1 933). nr. 3,  doc. 1 0, p. 1 4-15 (or. sl.) 1 657 febr. 22, CDM, nr. 229, p. 70 
(or. sl.) "satul Andrieşeni pe Jijia, tinutul Iaşi". 

77 Vezi I. Caproşu. Documentele .rutului R/lnghileşti (1), tn CI, 1 972. 1 623 april 2, p. 3 1 8 ;  1 655 mart. 1 5, p. 3 1 8  
(copii slave, foarte îngrijite). Abia documente de sec. al XVID- Iea lucalizează satul in �inutul Dorohoiului, iar unul chiar in 
tinutul Hârllului ( 1 760). Hotamica satului, din 1 79 1 .  foane detaliată, p. 324-6. 

111 V�ti Oh. l'ungii, (;ontriP!-!(ii documentare privind evolutia târgului Ştefilneşti (.rec. XV-XVII), Al/Al. 1 978, 
p. 289-90. 
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Cea de�� doua parte a hotarului ţinutului Iaşi dinspre ţinutul Dorohoi este pe Prut. De la gura 
Corovei şi până la vărsarea Ciuhurului, cu excepţia Zudurenilor, nu cunosc nici un alt sat pe care 
documentele să-I ateste pe amândouă malurile PrutuluC9• Poate Avrămenii să fi constituit o a doua 
excepţie, întrucât astăzi avem două sate simetrice, pe Prut, cu acest nume80• 

Hotarul dinspre ţinutul Hotinului 

După cum indică şi harta lui Dimitrie Cantemir ( 1730), locul de vărsare a Ciuhurului în Prut 
era punctul în care se întâlneau hotarele ţinutului Dorohoiului şi ţinutului Iaşilor cu hotarul ţinutului 
Hotin. Acest hotar urca spre izvoarele Ciuhurului, până la satul Dângeni foarte aproape de Nistru ( 15-20 
km). 

Satul Costeşti este localizat mereu în documente ca fiind "la gura Ciuruhului , unde cade în 
Prut" 8 1 • Patru acte plasează această localitate în ţinutul Hotinului şi doar unul singur îl arată ca făcând 
parte din ţinutul Iaşi82• • 

Pornind de la Prut, primul sat din ţinutul Iaşi care se învecinează cu ţinutul Hotin este 
Ploscureni 83• Hotarnica de la 1640 a acestui sat, foarte detaliată84, se începe "din gura Ciuhurului, ci dă 
în Prut, tot matca din sus până în gura Prăvalului, ci dă în Ciuhur ( . . .  )". Dinspre apus, moşia nu ajungea 
până în albia Prutului, ci se oprea pe coastă, la un stâlp de piatră. "Iar şesul Prutului şi bălţile dinspre 
Iascăuti noi n-am ales ( . . .  ). Si încă am mai lăsat din hotarul Ploscărenilor spre hotarul Păscăutilor si i-am ' ' , ' ' ' 

tocmit" (au hotărnicit după cum scrie uricul de la Ieremia vodă). 
Următoarea moşie, Horodiştea, care făcuse parte din cele zece sate într-un hotar întărite fiilor 

lui Oană de la Tulova, la începutul secolului al XV�lea, este localizată în documentul din 4 septembrie 
1605, "în ţinutul Hotin, pe amândouă Ciuhururile" 85• Aceasta nu înseamnă neapărat că satul se întindea 
şi pe malul nordic al râului respectiv ci, mai probabil, ţinutul Hotinului traversa acest râu oprindu-se în 
Ciuhurul Mic, poate o albie mai veche a Ciuhurului rămasă secundară (se păstrează şi astăzi, dar 
denumirea de Ciuhurul Mic este convenţională). Această ipoteză mi se pare probabilă, mai ales că în 
acelasi act aminteste si altă Horodistea, tot din tinutul Iasi "numită acum Pâr'}

'olita". Această seliste este ' ' , , ' , ' 

desprinsă din întinsa mosie a Horodistei, din sec. al XV-lea, localizată la sud de Ciuhurul Mic, la obârsia , , , 
Camencăi. 

Despre apartenenţa satului Zăhăicani la ţinutul Iaşilor, aflăm din două documente ( 1 559, 1 596) 
păstrate între actele unui "Comitet de cercetare a scrisorilor de pe moşii din ţinutul Iaşi care trec în 
ţinutul Hotinului" 86, de la începutul secolului al XIX-lea. (Nu era vorba de un transfer de sate, ci erau 
cercetate acele sate din ţinutul Iaşi ale căror hotare se întindeau şi peste Ciuhur, în ţinutul Hotinului). 

79 Zudureni, la gura Coroviei, pe amândouă malurile Prutului, 165 1 iul. 1 6, în IN, 1922/2, p. 30 1 .  Pentru celelalte 
avem doar mentiunea că sunt ,.pe Prut, în tinutul Iaşilor": Mâleşti, Surete, II, p. 224-6; Vasileuţi, DRH, II, nr. 1 9 1 ; Cohăneşti, 
Fedeşti, Giuleşti, Uricariul, XXV, p. 3 1 .  (sate într-un hotar). 

80 Avrămeni ,.pe Prut, care este la o Sută de Movile", D/R, XVII-IV, p. 253-4 (orig. si.). Vezi harta lui D. Cantemir, 
,.Centum monticuli ". Astăzi satele Avrămeni, raionul Râşcani (vezi Vladimir Nicu. Localit4Jile Moldovei în documente şi cărţi 
vechi, Chişinău, 1 99 1 ,  voi. I, p. 22) şi Avrămeni, c. Avrămeni, jud. Botoşani. 

8 1  DRH, m. nr. 234 (or. slav.). Localitatea Costeşti există şi astăzi, dar nu pe vechiul loc. El a fost mutat, împreună cu 
alte sate de pe Prut, cu prilejul construirii marelui baraj de la Stânca-Costeşti. 

82 Din 18 documente, doar 5 mentionează tinutul. Pentru tinutul Hotin: 1632 martie 1, DRH, XXI, nr. 10 (or. rom.); 
1632 noiembrie 2 1 ,  Surete, II, p. 1 17 (or. si.); 1 637 aprilie 4, Acad. Rom., CDXXVn (trad. rom.) ;  1637 mai 6, Surete, m, p. 288 
(reg.). Pentru tin. Iaşi : 1667 martie 9, Surete, XVI, p. 93-94. În diverse catagrafii moderne: 1 7 1 5  (turcească), 177 1 (rusească), 
1 788 (austriacă), satul Costeşti figurează la tinutul Hotinului. Vezi V. Lungu, Despre olatul Hotinului (1 715-1806). in CI, 

V-VII ( 1929-3 1 ), p. 289. Catagrafiile din 1774 'i 1 &03, privind întreaga Moldovă, nu menlionează a�sl sat in tinutul Ja�ilor. 
8� Harta RomiJ.niei (scara 1 : 300 000) realizată de M.D. Moldoveanu, după 1 9 1 8, dii Ploscurcni la nord de Costeşti, 

deci deasupra gurii Ciuhurului, ceea ce trebuie Sl! i"Cprezinte o eroare a autorului (care nu ar fi singular11). 
•• MEF. IIl, p. 397-98, nr. 1 92 (rom.) Pa�clluli (Izvoare) este in hotar cu Costcşti, lin. Hotin, vezi D/R, XVII-I, p. 95, 

1 603 aprilie 22; Singurul document care dll. explicit Ploscurenii în linutul Iaşi este din 1 757 mai 29. IN, 1923/3. p. 205. 
u DIR, XVII-I, nr. 344, p. 257-1! (cop. slavă). Vezi şi harta Moldovcanu. 
116 1 559 august 7 (intr-un opis din 1809), Surete, XIX, p. 44, nr. 27 ; 1596 septembrie 22 (izvod din 1805), Ibidem, 

voi. XX, nr. 48, p. 45--52. S-ar putea ca "opisul" �i .,izvodul" sll fie unul şi acelaşi document, citat cu anul greşi t, deoarece 
ambele poartă data de "mai 1 2". 
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Trebujeni, alt sat de pe Ciuhur, este "în ţinutul Hotinului şi într-a Eşilor", după cum stau 
mărturie alte două documente ( 1 593, 1 664 )87• 

În amândouă ţinuturile era amplasat şi satul Cupcici, amintit la nord de Ciuhururi, de vreme ce 
a treia parte a acestuia, numită Brătăşeni, apare în documente ca sat la ţinutul Iaşilor88• 

Un alt sat, Parcova, pe Ciuhur, în tinutul Hotinului, este atestat la 20 martie 1 6 19, într-un 
document care aminteşte şi "un cătun Parcova, care este în ţinutul Iaşilor". ("unde şi-au făcut odaie şi 
apoi au întemeiat sat)" 89• 

Trei sate, Sencăuţi, Goleni şi Grumăzeni, cu rădăcini sigure în veacul al XVI-lea, ocupă doar 
malul dinspre tinutul Iasi al Ciuhurului90• ' ' 

La 5 decembrie 1576 era îrttărit uricul lui Ştefan Rareş, pentru "un loc de pustie pe Ciuhur, în 
ţinutul Hotinului, pe amândouă părţile Ciuhurului ", numit Rujinţi, apartenenţă a testată de alte două acte 
( 1 586, 1 6149 1  însă, din 16 15 ,  satul este menţionat ca făcând parte din Vnutul Iaşilor, pentru ca în secolul 
al XVIII-lea să fie amintite satele Rujinţi şi Hrinău\i, pe Ciuhur, "în ţinutul Iaşului şi într-al 
Hotinului" 92• Cel de-al doilea sat fusese menţionat anterior ( 1 66 1- 1665), în aceeaşi sursă, ca fiind "în 
ţinutul Hotinului, pe amândouă părţile de apă" 93• 

Din 1745 s-a păstrat o "mărturie hotarnică, de la acei rânduiţi că după carte domnească au mers 
la trei moşii, Stolniceni, Zăhăicani şi Stângăceni, cari sunt una lângă alta şi încep cu un capăt din 
hotarele ce sănt pe culmea dealului ce este cu dumbravă şi merg în lung drept în sus, până în apa 
Ciuhurului si lângă apa Ciuhurului sănt si vetrele satelor, si tintirim si cu iazuri si cu vaduri de moară si ' ' ' ' , ' ' 
că au mărturisit împregiuraşii că aceste trei sate trec în lungul locului şi peste apa Ciuhurului ; dar fiind 
raia cu sate turceşti, nu s-au mai căutat ce pănă în apa Ciuhurului li s-au încheiat hotarul" 94• 

Aceleaşi registre consemnează, pentru anul 1784, satul Pojujani, "a căror capete trec peste 
Ciuhur, în ţinutul Hotinului", Stolnicenii, numiţi Câşla lui Bekir şi Stângăceni, numit Pociumbeşti, având 
o amplasare la fel de echivocă, în cele două ţinuturi. 

Principele Cantemir situează corect capătul ţinutului Iaşi la satul Dângeni (numit aşa după 
Dinga hatmanul), care nu este însă pe cursul mijlociu al Ciuhurului, aşa cum arată harta sa, ci chiar la 
obârşia acestui râu, foarte aproape de albia Nistrului95• Mai sus de acest sat este punctul în care se 
întâlnesc trei ţinuturi : Iaşi, Hotin şi Soroc a. 

Câtă vreme apa Ciuhurului a reprezentat doar limita administrativă între două Vnuturi ale 
Moldovei, era prea puţin important faptul că numeroase proprietăţi se întindeau pe arnândouă malurile 

87 1 593 mart. 25, DJR, XVI-IV, nr. 92, p. 73;  1 664 aug. 25, CDM, Supliment 1, nr. 8 1 5, p. 263 (rez.). 
88 DIR, XVI-ill, p. 149, 1 560 aprilie 1 3, MEF, ill, nr. 10, p. 34-39, 1 605 mart. 26. 
89 DIR, XVII-IV, nr. 307, p. 247. 
90 16 10  ianuarie 24, 1bidem, XVII-II, nr. 361 ,  p. 275 ; 1575 mai 2, 1bidem, XVI-ill, nr. 65, p. 49-50 (orig. slav). 
91 1bidem, XVI-ill, nr. 95, p. 7�77 (or. si.) ; vezi şi p. 308-3 10; XVII-ill, p. 1 75-176 (trad. rom.). 
92 16 15 ,  Ibidem, XVII-ill, nr. 285, 288 şi 3 1 3 ;  DRH, XXI, nr. 290; Condica lui Constantin Mavrocordat, (ediţie 

Corneliu Istrati) voi. ill, Iaşi, 1 9.87, p. 15-17, nr. 1 283. 
93 1bidem, p. 1417 .  
94 IN, 1 930, fasc. 8, p .  1 23. 
9� Estt; intert;sant de observat că distanţa ce desparte capătul ţinutului Iaşi de apele Nistrului era acoperită, în sec. al 

XV-lea, de un domeniu compact de nouă sate, apaf\.inând lui Mihail de la Dorohoi �i moştenit apoi de ginerele acestuia, pan 
Vâlcea ot Lipnic . • 

La 1 721! april . 26, este colonizată scliştea Dângeni, din finutul laşi, a m-rii Cetăluia (AB, 3/1 930). în aceen�i revistă, 
2/1934, p. 1 89-94, Chiriţi llie notează : .. in colţul nord-vestic al judelului, Soroca se află aşezat satul Dângeni, compus din 
Dângenii de Sus �i Dângenii de Jos, prin mijlocul cărora �ce un pârâialf, care izvorăşte din partea de răsărit a moşiei satului şi se 
varsă in râul Ciuhur ( . . .  )". Pârâul o desplr\il mai inainte satul in două jumătă\i : Dllngenii de Sus (.,Moldova") şi Dângenii de Jos 
("Raia"), pentru eli acesta din urmă a făcut parte din Raiaua Hotinului" (p. 1 89) . Vechiul cimitir al satului a fost in Dangeni Raia, 
unde sunt men1ionate pietre de mormlint cu inscripţii, din� care una, se pare, de la 1600 (p. 1 90).  

1 638 oct. I t ,  A"(l{l. Rum., CXXXIX/84 (orig. rom). Oamenii  din Cllrăpuşceni, linutul Hotin, s-au jduit domniei, pc 
satul Dângeni, din {inutul laşi. zicând că le opresc "pâinen şi alte bucate ce au ei acole" (prohabil cii acc�t sat se întindea, cândva, 
şi la sud de Ciuhur). 

Satul Diingeni îşi trage numele de la Dinga hatmanul şi nu �buie confundat cu satul Dllnceni, de pe Căinari, �inutul 
Soroca, (atestat la 16 1 1), al cărui nume vine de la Danciul temnicerul (vezi Gh. Ghiblinescu, l.<pil·ooce şi wpi.ft:, VII I ,  p. 1 8-19). 
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acestui râu96. Însă, când raiaua Hotinului s-a întins până la marginea ţinutului Iaşi, Ciuhurul devenind, în 
acest mod neaşteptat, graniţă între statul creştin şi stăpânirea otomană, datele problemei s-au schimbat 
radical. Este posibil ca turcii să fi revendicat sate din ţinutul Hotinului97, care se întindeau pe amândouă 
malurile Ciuhurului, în întregimea lor, încercând astfel să răşluiască pământuri din ţinutul Iaşilor. 

În catagrafiile raialei Hotinului ( 1 7 15 ,  1 77 1 ,  1 718) regăsim numele acestor sate : Horodişte, 
Cupcici, Parcova, Sencăuţi (Sencău), Rujinţi (Rujovinţi), Hrinăuţi (Hremăncăuţi , Grimăuţi), Dângeni 
(Dejani)98• 

În schimb, listele pentru ţinutul Iaşilor din recensământul de la 1 774 şi Condica liuzilor ( 1803), 
în mod surprinzător, nu menţionează decât două dintre aceste sate: Hrinăuţi şi Dângeni, ca şi cum do�r 
acestea ar fi fost tăiate de linia hotarului, iar celelalte ar fi aparţinut în întregime raialei Hotinului. Acestă 
ipoteză este greu de acceptat deoarece, Căpitănia Ciuhurului 99, înfiinţată pentru paza marginei dinspre 
raia, şi-ar fi putut cu greu îndeplini costurile dacă hotarul nu ar fi fost fixat pe acest râu (singura graniţă 
ce putea garanta stabilitatea). Vedem astfel ce probleme puteau apărea din situaţia echivocă prin care 
hotarele ţinuturilor erau stabilite pe cursuri de ape, iar cele ale satelor pe creasta dealurilor. 

Hotarul dinspre ţinutul Sorocii 

Aceeaşi hartă a lui Cantemir ne sugerează că hotarul de răsărit al ţinutului Iaşilor urma, în 
general, cumpăna apelor, adică ar fi coborât de la Dângeni către sud, pe muchia ce desparte afluenţii 
Prutului de apele care se varsă în Nistru . ..faţă de această linie naturală excepţiile au fost destul de 
numeroase. Chiar la obârşia Răutului actele de proprietăţi din secolul al XVII-lea menţionează trei sate 
ale căror hotare estice nu se opresc pe culmea dealului, ci coboară până în albia râului. Acestea erau 
Belceştii, Frasinii şi Alexenii 100 .Tot pe malul apusean al Răutului, dar mai în aval, este amintită moşia 
Nicoreni, într-o condică păstrată la Arhivele Statului din Iaşi 10 1 •  Târziu, la 1 800, documentele 
menţionează moşia Teleneşti "în ţinutul Iaşului, pe apa Răutului" 102• De la izvoare şi până la satul 
Strâmba103, iar apoi până la vărsarea Copăceancăi, hotarul de est al ţinutului Iasi urmează apa Răutului. 
În cotul acestui râu, se întindea, din semne în semne, moşia domnească a Bălţilor, în pustie104, pe 
amândouă părţile Răutului, între ţinutul Sorocii şi cel al Iaşilor, lângă ocolul Ciuhurului 105• Această 
foarte întinsă moşie se numea "domnească" pentru că, de când se ştie "nimeni stăpânire pe dânsa n-a 
avut, nici de parte boierească, nici răzăsească, nici alti străini, făr de cât o stăpâneau tătarii si o păsteau , t , t 

cu oile si hergheliile lor", până în vremea lui Grigore Alexandru Ghica voievod. Hotarnica acestei mosii , ' 
începea, la 1766, dintr-un semn pus în gura Copăceancăi, dinspre ţinutul Iaşilor şi ţinea muchia dealului 
Răutului, pe deasupra Strâmbului. Din lipsă de repere, hotarul dinspre ţinutul Iaşi este greu de urmărit106• 
Notăm totusi movila Bobeanului, cu semne vechi si "fundul Solonetului , unde se împreună cu hotarul ' ' ' 

96 Este adevărat că, datorită apartenenţei la două ţinuturi diferite, (cu administra�ie �i fise distincte) unele mo�ii de pe 
Ciuhur se scindează încă din prima jumătate a secolului al XVID-Iea, formând dublete (adesea cu acela�i nume), după cum am 
putut surprinde în paginile de mai sus, pentru Horodi�te, Cupcici, Parcova ş.a. 

97 Aceste sate se pare că �i-au avut într-adevăr nucleul, vatra veche, la nord de Ciuhur, şi s-au extins ulterior �i pe 
malul sudic al acestui râu. 

98 Vezi V. Lungu, Despre olatul Hotinului, în CI, V-VII, 1929- 1 93 1 ,  anexa p. 284-290. 

. . 
99 Vezi L.T. Boga, :a:a marginii. Cd!'it(fniile !!� n!fln;inr dt:.lpr� Ni.�f;u, Ciuhur, spre raiaua Tighinei şi BuL·eag, 

(hl�JniU, 1 !H1, 22 p. Dat.:! amăndouă malurile Ciuhurului ar fi fost controlate de raia, Căpitănia Ciuhurului, în mod logic, nu 
putea sll poarte acest nume. 

100 Bclc:cşli, 1 673 iun. 6, CDM, Ill, nr. (orig.) 2275; rra.�ini, 1 67 1  april 1 3, Ibidem, nr. 2049 (ori�·)i  A!���!lii· 1604 
april. �6.

_ 
DIR, XVU-1, p. 1 '1 1 .  Un sat in hotar cu Go!i!�<ftii, pe ambele maluri ă.le Răutulul (dar nenumit), este 

-
amintit in d�. din 1603 mnte 1 1 . AR jJI Q�9. p. 77-78. 

· 

101 1 665 iunie 1 8. Arhivele Nafionale, 333/1 {copie in condică). 
101 DoL·utru<nte din Basarabia, adunate de P.S. Visarion Puiu, C. Tomescu, Şt. Berechet şi Şt. Ciobanu, Chişinău, 

1 928, p. 40, nr. XXVII (documentul aminteşte �i acte mai vechi),  
"" "Satul Strâmba ot tinutul laşi", 1 786 iun. 6, /spisoace. Vl/2, p. 3 1 -34 (copie târt:ie). 
104 Cantemir nota pe harta sa, spre linutul Soroca: "etmlpus deserla". 
105 Vezi şi studiul publicat de Gh. Ghiblinescu. Slobozia B4lţilor, in lrpi>·ouce, VJ/2, p. 24 �i unn. 
'"" Cele patru hărţi ale moşiei Băltilor, a căror existonlă este so::mnalată de Gh. Ghibll.nc�>cu (np. cit .• p. 266), ar putea 

lumina lucrurile, prin detaliile topografice 1i toponimice pc care, desigur, le conservă. 
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Zăvedinilor, cu hotarul satului lui Bitiei vătaful (Bilicenii), deasupra Săngerilor (Sângereii), unde se 
întorc hotarele mosiei lor spre răsărit, fiind piatră chiotoare mosii Zăvadinilor si a lui Hârbu si a lui Bitiei , , ' , 
vatav şi moşiei domneşti". Se mai aminteşte că hotarul purcede apoi spre sud "peste fundurile 
Ciulucurilor", după cum şi harta principelui Cantemir arată. 

Moşia Zăvadinilor nu este alta decât locul de pe Răut unde Alexandru Lăpuşneanu voievod a 
înfiintat vestita "scutărie domnească", dezafectând, cu această ocazie, cel putin I l  sate107• Aceasta se . . 
învecina spre apus cu moşia Bălţilor, iar la sud cu satele Biliceni şi Sângerei, din ţinutul Iaşilor. 

Deşi pentru trăitorii veacului al XVIII-le<ţ, moşiile Bălţilor şi Zăvadinilor plutesc într-un spaţiu 
nedefinit, între cele două ţinuturi, teritoriile respective aparţin, în mod tradiţional, ţinutului Soroca108, 
astfel încât hotarele lor dinspre vest şi dinspre sud reprezintă, de fapt, hotarul acestui ţinut dinspre ţinutul 
Iasilor. . 

Undeva pe Ciulucul Mare, la est de satul Sânge rei, se întâlnesc hotarele a trei tinuturi : Iasi, . . 
Soroca si Orhei 109 • . 

Hotarul dinspre ţinutul Orheiului 

Acest hotar porneşte de lângă Sângerei, spre sud, traversând cursurile superioare ale celor trei 
Ciulucuri si al Culei, atingând izvorul Ichilului si se opreste la obârsia Bâcului, punctul de întâlnire al 
hotarelor ţinuturilor Orhei şi Iaşi cu cel al ţinutuiui Lăpuş�ei 1 10• Pe a�eastă porţiune relieful basarabean 
devine mai înalt şi mai frământat, fără ca aşa numita "cu�ănă a apelor" să-şi piardă, totuşi, coerenţa. 
Cu toate acestea, este singurul segment în care hotarele ţinutului Iaşi cuprind şi văile superioare ale unor 
afluenti ai Răutului. Pe Ciulucul Mare, am mentionat satele Biliceni, Sân0aerei si Serbanca, asezări din ' , , ' , 
ţinutul Iaşilor care stăpâneau nu doar obârşia, ci şi jumătate din valea acestui râu. Dacă pe Ciulucul 
Mijlociu am putut localiza doar Gligenii 1 1 1 ,  situat chiar la  izvor, pentru afluentul său, Ciulucul Mic, 
menţiunile sunt mai consistente 1 12• Limita răsăriteană este reprezentată de satul Dumbrăviţa, de pe cursul 
mijlociu al râ�lui, pe care un document din 1629 îl arată a fi situat "în capul ţinutului Iaşi" 1 1 3 • 

Spre sud, la obârsia Culei, aflăm alte cinci sate apartinătoare de acelasi tinut1 14• Dintre ele, cele , , , , 
mai răsăritene erau Condrăteştii ( 1560), cu urie de la Ştefan cel Mare, în a cărui hotarnică este amintită o 
mănăstire şi "Pustina " 1 15 ,  dar mai ales Hărcieştii ( 1 629), sat la ţinutul Iaşi, pe Cula" sub codrul Botnii, 
cu vaduri de mori în lchil si Cula 1 16 • . 

107 Vezi Gh. Pungă, O scutdrie domneascd din vremea lui Alexandru Lilpuşneanu, AŞUI, (serie nouă), Sectiunea ill, 
a. Istorie, Tomul XXX, anul 1 984, p. 43-49. Întreprinderea nu a supravieţuit fondatorului, durând doar vreo 1 5  ani. 

Vezi şi Angela Popovici, Din istoricul unor sate de pe valea Rilutului (sec. XVI-XVIII), în "Revista de istorie a 
Moldovei", Chişinău, 211995, p. 57-62. Conform etimologiei oferite de autoare • .zavodi" ar desemna, în limba slavă veche, "un 
mic golf de râu, cu cursul încetinit", exact ca cel al Răutului (p. 57). În aceeaşi opinie Zdvadinile era situat pe ambele maluri ale 
Răutului, iar cele mai multe din satele strămutate de Al. Lăpuşneanu la întemeierea scutăriei domneşti de aici au fost aşezate pe 
iiiBIUI drEpt 111 R�YIW!!!!: 

1111 Târgui Biilţilor este plasal, fării ezitare, in (inii!UI �orocii. ( 17H�; 17�9}1 !jurete. voi. IX. p. 308-3 10, chiar dacă 
sub ocupaţie rusească (după 1 8 1 2) partea de est a fostului ţinul Iaşi se va numi ţinutul Bălţi. deoarece îngloba şi acesl teritoriu. 

IO'J Ve:r.i �i harta lui D. Canlernir. 

no Ibidem, 
I I I  DRH. XXII, (doc. or. si.) 78:  Indicele de ia sf�rşitul volumului idEntifica ilGY�l �!\� cu Hlisenii de astăzi, Hlijeni, r. 

Făleşti, care se află la obârşia Ciulucului Mijlociu. 
1 12 Salcie Bocanii, Măgura, Pktroasa. Bobletecii, au fost local i7.ate pe albia acestui râu. Vezi indicele de la sfâ'litul 

lucrării de faţă şi harta III. 
1 13 1629 sept., MEF. m. nr. 1 1 6, p. 235-238 ;  vezi şi documentul din 1 586. D/R, XVI-m, p. 3 3 1 -333, care arată că 

satul era. într-adevăr, pe Ciulucul Mic. 
Pc unul dintre cele trei rlluri omonime se aflau şi Paşcanii, seli�te "pc amândouă păqile Ciulucului", linutul Iaşi, 

(r. Sângerei,  DJR, XVI- IV. p. 271 ; ( 1 70 1 -8) moşia Paşcani, pe Ciuluc, unde a fost cdşlu lui Bohetu. (amintit actul de la Ieremia 
Movilă voievod). 

1 1 4  Mirceştii, Boghcnii, Sâneştii, Condrăteşlii şi Hărcieştii. 
m 1 560 april. 2. DRII, XV-n, nr. 1 29 (cop. rom.); Satul existA şi aslăzi, în raionul Ungheni,  vezi Vladimir Nicu, 

op • .;;ir., voi. 1, p. 229. 
1 16 1 629 sept. , MEP, ill, nr. 1 1 6. p. 235-8 ;  Si!rn! şi-a luat numele <le la Ilărcio vomicul .  trllitor cu vreo patru generaţii 

înainte. după cum reiese din document. Corneşti, prisacă în "ţinutul Eşului, sub codru" (Ibidem). 
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La izvoarele Bâcului, lângă satele Corneşti de "sub Codru" şi Bumbota, în sfârşit hotarul 
ţinutului Iaşi cu ţinutul Orhei şi începe hotarul dinspre \inutul Lăpuşnei. 

Hotarul dinspre ţinutul Lăpuşnei 

h1arginea ţinutului Iaşi atingea, în această zonă, dealurile împădurite ale Botnelor1 17, locul cel 
mai înalt din întreaga Moldovă de peste Prut. Satul Bumboteşti este arătat, la 1 6 1  1 ,  ca fiind "deasupra 
dealului '', cu vii, în ţinutul Iaşilor1 1". La începutul veacului al XV-lea localitatea făcea parte din 
pricuturile satului Ripiceni, constituind împreună cu viitoarele sate Rădeni, Dobrăcineşti, Bălăneşti, 
Sendresti, Rusnedzăsti 1 19, un domeniu compact, pe care Alexandru cel Bun 1-a creat pentru "Mănăstirea 
din Poi�nă" (Probot�) .  În 

.
hotarnica acestor sate (foarte detaliată) este amintit ,.Muntele Înalt " şi prisaca 

Visoca (adică "prisaca Înaltă"). Având în vedere faptul că printre cei doi monticuli din zonă trecea un 
drum foarte important, ce urca pe valea Bâcului spre Iaşi, istoricul Lcon Şimanschi nu exclude ipoteza că 
termenul de "prisacă" ar trebui înţeles şi ca fortifica\ie care controlează o poartă de trecere (din punct de 
vedere mili tar şi fiscal) ce s-a aflat, poate, cândva, nu doar Ia marginea ţinutului Iaşilor, ci la hotarul de 
răsărit al tării Moldovei 1 20• ' 

Pentru trasarea hotarelor între ţinuturile Lăpuşna şi Iaşi, foarte utilă se dovedeşte Harta istorică 
a ţinutului Lâpuşna, la .\f"ârşitul veacului al XVII-lea, publicată de Aurel Sava ca anexă la volumul de 
documente dedicat acestui tinut12 1 .  În privinta hotarului care ne interesează, harta contine, cred, o , ' ' 
inexactitate : trei sate din bazinul Bâcovăţului - Vi'ilnlneşti, Sad o va şi Tuzara - probabil din lipsa unor 
precizări exprese în documente au fost lăsate în afara hotarului ţinutului Lăpuşnei, fiind astfel trecute la 
ţinutul Iaşilor. Din investigaţiile proprii, pot afirma că aşezările respective nu sunt men\ionate în actele 
medievale nici la ţinutul Iaşi (nici în recensămintele din 1 774 şi 1 803 ), astfel încât sunt încredinţat că ele 
au apar\inut, totuşi, ţinutului Lăpuşna. Despre Vălcăneşti pot afirma, fără umbră de îndoială acest lucru, 
întrucât am găsit un document de secolul al XVII-lea, care afirmă clar faptul că satul era situat în Vnutul 
Lăpuşna 122. Astfel, punctul de întâlnire al hotarelor celor trei ţinuturi rămâne obârşia Bâcului şi nu gura 
Bâcovătului. , 

Un sat pe care documentele îl arată a fi pe Bâcovăt si, în acelasi timp, în tinutul Iasilor este ' ' , ' , 
Vărzăreşti, a cărui moşie se întindea de la apa Bâcc>Văţului până la cea a Nârnovei, pe care avea un loc de 
prisacă 1n. Un document de excepţie redă hotarnica foarte amănun\ită, care permite reconstituirea fiecărei 
palme de pământ ce a aparţinut acestui sat. Alt sat care a fost localizat pe Bâcovăţ, în ţinutul Iaşilor, este 
Ciumălestii ( 1 632) 124 .  ' 

1 1 7 Botne: "şir de dealuri, mărginind spre sud bazinul râului Bâc, de la obârşia acestuia până Ia confluen\3 cu 
Bâcovătul" (DRH. 1. indice. p. 44 1 ). 

1 1" DIR, XVII-III. p. 1 2- 1 3, nr. 20. 
1 19 DRH, I, nr. 1 74 (or. slav), 1 437 octombrie 5 ;  1 446 februarie 22. nr. 264 (or. si. ) ;  "Satul Ripiceni cu 

picutu1ile sale". 
1 211 Nu este mai putin adevărat că ne atlăm în una din zonele apicole ale Moldovei, astfel încât, primul sens al 

cuvântului "prisacă" nu trebuie nici o clipă neglijat. (Oricum, cele două sensuri nu se exclud automat, unul pc celălalt). Amintesc 
doar documentul din 25 aprilie 1 420, care Alexandru cel Bun dădea vornicului Oană (de Ia Tulova), valea Bâcovătului, cu zece 
sate într-un hotar, pc care "SeT-şi intemeieze prisăci câte va putea seT intemeieze". Chiar primul document prin care prisaca Vi.mcu 
este dăruită mănăstirii Probota precizează clar: ,.l'lT-şi aşeze albinele la aceastcl pri.wccl şi oameni din satele lor şi de Ia aceştia să
şi ia ei desetina la acea mănăstire" (vezi DRH, I, nr. 1 95, 01ig. slav, 1 439 mai 1 0). 

121  Aurel Sava, documente privitoare lll târgui şi ţirrutul l•1puşnei, Rucureş1 i ,  1 937, anexa. 
122 DIR. XVTI-IV, p. 4511 55. 
1 21 DRII, XIX, nr. 34 1 (or. si.). 1628 april 1 2 ;  Ibidem, p. XXI, nr. 100 (or. si.)  1 632 mai 3 1 .  Un alt sat Vt1r:ulreşti, ce 

a apar1inut ncdora�i proprietari. se afla pe Râc, nu departe, dar apar1inen linulului Orhei, vezi doc. din 30 ian. 1 634. DRH. XXn. 
nr. 43 (or. si. ) ;  Despre neamul lui Slan Vărzar. de la care �i-a luat numele satul şi ui c:lnai nepoli apar în documentul din 
28 martie 1 553, pn::cum �i despre ce sale mai râmăseseră in posesia urmaşilor din domeniul inilial al acestuil'l. ve?.i DIR. XVI-I. 
nr. 329. p. 363 (cop. si.) şi XVI-ill, nr. 395. p. 320-327. Holarnica din 1 420 upril. 25. DRH. I. nr. 47 (or. s i . )  limpe7.eştc faptul 
că mi1ni1stireu Vt7rz<lreşfi se afla lâmgă satul cu acest numo.:. din linutul J;a�i. nu Iângll aşe7.arca omon1mă de pe Bâc din linutul 
Orhci. 

r!4 1 632 mai 3 1 ,  DRH. XXI. nr. 100 (or. slav). 
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Ultimele sate din capătul de sud al tinutului Iaşi erau cele de pe cursul superior al Nârnovei, pe 
amândouă malurile : Lăfcanii, Ciuteştii, Păniceştii, Soltăneştii şi Tânjeleştii. Un document referitor la 
satul Băcşănii ( 1 629) notează explicit că acesta este "peste Prut, din capul ţinutului Eşului"  12.� . Acest sat 
nu era, totuşi, chiar la hotar, mai la sud de el aflându-se Frăsineştii (Frăţieneştii) "sat pe Prut, la gura 
Obrejei, în faţa Bohotinului, la tinutul Iaşului" 126• 

Astfel am parcurs întregul contur al \inutului Iaşilor din evul de mijloc, risipind, sper, negura 
pe care veacurile au aşternut-o peste limitele acestei unităţi administrative. 

1 .  ION MOŢOC 

2. NENIUL 

3. ANDREICA SOROCEANUL 
4. TOADER 

5. TOMA MĂZĂRACHE 

ANEXA - LISTE DE DREGĂTORI 
PÂRCĂLABI DE ŢINUTIJL IAŞILOR 

- 1 553 iunie 22, Ilie Corfus, Doc. polone, I, (sec. XVI). nr. 84. p. 1 77 ;  acelaşi ,,mareşa! 
al curţii domneşti şi staroste de {inutul laşilor". 

- "ce-au fost pârcălab la tinutul laşilor". 1 6 1 4  ian. 29. DIR. XVII-m. p. 1 58.  Este amintit 
şi ca mare vătaf de Cârligătură la 1 mart. 1 625 şi 1 0  ianuarie 1 628, DIR, XVII-V, 
p. 324 şi Acad. Rom., LXVIII/25 ; este numit pârcălab de Cârligătura la 3 iulie 1 626, 
Arh. St. laşi,CDLXI/46 ; apud N. Stoicescu, Cuneni şi slujitori. Buc., 1968, p. 240, 
nota 1 29. 

- "de tinutul Iaşilor", 1 6 1 9  febr. 1 2, DIR, A-XVII, voi. IV. p. 3 1 1 -1 2. 
- "pârcălabul de tinutul Iaşi". 1 675 sept. 2, CDM, Ill. nr. 247 1 şi 2472. Vezi şi Ibidem 
nr. 1 925 din 1 2  mart. 1 670, ne. 24�7. 1 675 april 26. 
- "pârcălab la tinutul Iaşi", 1 742 febr. 26. (probabil ultimul, căci apoi sunt introduşi 

ispravnicii), în Condica lui Const. Mavrocordat, editie Corneliu Istrati, voi. II. 1 1 75. 
p. 526. 

* 

Acestora li se pot adăuga o serie de pârcălabi care nu sunt numiti în mod expres "de Iaşi". dar îşi exercită 
atributiunile pe teritoriul tinutului Iaşilor" 

6. MIHAI pârcălabul 

7. GAVRILAŞ pârcălab 
8. GHEORGHE pârcălab (?) 
9. GRIGORIE pârcălab 

1 0. PĂ1RAŞCO BOLDESCUL (?) 
pârcălab 

I l . PA V ĂL pârcălabul 
1 2. VASILE DRAGOŞ pârcălab 

1 3 . TIRON ( ?) fost pârcălab 
1 4. GA VRILUŢ Ă pârcălab 
1 5 . NECULAI pârcălab 

1 .  IOAN MOŢOC 
2. VEVERIŢĂ 
3. PETREA ALBOTĂ 
4. MACRI 

5. SIMION PILIPOVSKI 

- 1 579. DIR, XVI-III. p. 1 04. construieşte iazul de sub m-rea Galata, de pe hotarul 
tg. Iaşi. 

- 1 585 dec. 1 3, Ibidem, p. 295, hotărăşte un loc de prisacă la Bohotin, tin. Iaşi. 
- 1 6 1 1 iul. 25, Surete, XX. p. 1 93�. case din Iaşi puse la zălog la Gheorghe pârcălab. 
- 1 6 1 4  iun. 8. P. Mihail, Doc. şi zap. mold., p. 1 9-20. martor la o vânzare în satul 

Scumpia. tin. Iaşi. 
1 633 febr. 3, Surete. Il, nr. 96. cumpără vii în hotarul tg. Iaşi. 

- 1 644 aug. 3 1 ,  Ibidem, XXI. 6 1 ,  trimis hotarnic la satul Cotmăneşti, tin. Iaşi. 
- 1651  iul. 8, Ispisoace, III/1 ,  p. 1 ,  martor la Băloşeni, tin. Iaşi; dar la 1 636 iunie 1 5, 

Ibidem, p. 37. este mentionat un Vasile Drăguş, fost pârcălab. 
- 1 657 oct. 1 4, Ibidem, p. 9 1 , vinde un "stâlp" din satul Roşcani, tin. Iaşi. 
- 1 66 1  nov. 25, 1bidem, 1 94-95, martor la o vânzare în Băloşeani, lin. Iaşi. 
- ( 1 667 nov. 4), CDM, Ill. nr. 1 558, martor la o hotărnicire în hotarul tg. Iaşi, la Valea 

Sacului. 

MARI VĂTAFI DE ŢINUTUL IAŞILOR" 
- 1 554 "supremus valah Iaski", Hunrtuzaki, Supt. 1 .  p. 240. 
- 1 559, mai 29, CDM, 1, p. 1 40- 1 4 1 .  nr. 5 1 9  (Irad.). 
- 1 580, mart. 20. DIR, XVI-ill, p. 1 32� (or. si.). 
- 1 598 april. 5 ,  DIR, XVI-IV, p.  20 1 -2, nr. 2:'i!l (or. si.), 1 598 april. I l ,  Surete, IX. 

p. 65. nr. 20 for. si . )  
- 1 602 nov. 1 5. DIR. XVll-1. p. 65, nr. 94 ; 1 602 nov. 28. lbitlem, p. 63-4. nr. 95 : fll.r:J. 

•:!S MEF. voi. TII, nr. 1 1 6. p. 235-38.  
12• DRH. III, nr. 206. document din 25 februarie 1497 . 
• Criteriul nu este infailibil, deoarece cunoaştem cazuri de pârcălabi de la alte \Înuturi sau târguri care sunt prezen\i ca 

hotarnici sau martori in sate din linutul la�ilor. (Pavel pârcălab de Cotnari, 1 602. DIR. XVll-1. p. 6 1 ;  Apostol pârcllab de Orhei, 
1652, lspi.l·uace, IWI ,  nr. 1 1  şi 1 2 ; Ro!llllJl, pârcllab de Şteflru��ti 1667. CDM. ill, 1 1 77. 1 1 96, 1 2 1 5, Ştefan Hăbăşescul, 
pârcă1ab de Neam\. 1 70 1 sept. 30, Ibidem. V, nr. 84, Ursu 'i Vasile pârcălabi de Ştefăneşti, 1703 april 5, Ibidem, V, nr. 207 ). 

• Dregătoria de mare viltaf de finut (mo�tcnind pe aceea de .vregar de ţinut) a fost desfiin\31A in a doua jumătate a 
lliWlWI!!! al XVll-lea tiind înlocuită cu o:a de mo.re dlpitan de ţinut (N. Grigoraş. lnstitufii feudale din Moldova, Rucure,ti, 
1 97 1 .  p. 3 1 4  ). Având in vedere accasi.i ohsei'Vlllit!, n;d!m in 'gminllare, lista marilor căpitani ai linutului la.1i. 
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functie, 1 603, april. 6, Ibidem, p. 
6. GHEORGHE BULBOACĂ f?) - 1603, iun. 8. Surete, XXll. p. 1 17, nr. 1 25. 
7. NECHIFOR - fost mare vătaf, 1 609, iul. 4, DIR, XVII-ll, p. 226, nr. 300 (or. rom.) şi nr. 229 din 

aceeaşi zi ; 1 6 12  iul. 28, Ibidem XVII-lll, p. 95-96, nr. 154. 
8. IONASCO COCOREA - 1 6 1 6, N. Stoicescu, Dicţionarul marilor dregiJtor, p. 300. 

1 .  APOSTOL MIHULEŢ 

2. LUPU PORUŢCHI 

3. ION BĂNAR 

4. IORDACHI 

5. CONSTANDIN COZMIŢĂ 

1 .  ION MOŢOC (7) 

2 .  CRISTEA 

3. DRĂGUŞ 

4. RADU 

5. PAVĂL 

6. RADU 

7. DUMITRU GOIA 

8. ILIAŞ (7) 
9 .  HRIZEA 

10. DUMITRU ROŞCA 

şi VIŞAN 

I l . VIŞAN 

12. CÂRSTEA 

1 3 . COSTEA 

1 4. TOADER 

1 5 . CÂRSTEA 

1 6. CARAIANE 

1 7 .  ENACHI 

1 8. ENACHE şi GHEORGHE 

19. NECULA 

20. CRISTEA 

2 1 .  CHIRIL 

22. TOADER (acelaşi) 

23. GHEORGHE 

24. NF.CULAI CIOCÂRLAN 
25. NASTASE 
26. GRIGOKAŞCO 

MARI CĂPITANI Al ŢINUTULUI IAŞILOR 
- vei căpitan ot Iaşi ( 1736) - v. A. Sa va, Duc:. Orhei p. 205, 294, 295, 3 1 1 ,  3 1 3, 325, 

420, 421 . 427. 
- 1740 ma11 .. N. Stoicescu. Curteni şi slujitori, p. 255, nota 1 97 (Arh. Sl. Bucureşti, 

M-rea Dolheşti, XXll, b/6). 
- fost mare vătaf, 1 742, Condica lui Const. Mavrocordat, edilie C. Istrati, voi ll, 

nr. 1 1 87, 1 224, 1 236. 
- 1742 marl. 3 1 ,  Condica lui Con.�t. Mavrocordat, în "Studii şi documente", VI. p. 350, 

nr. 1 030. 
- fost mare vătaf, 1 79 1  iunie 14, Surete, XIX, p. 70, 1 793, iunie 8, 1bidem, p. 74. 

VORNICI (UREADNICI) DE IAŞI 

- "mareşa! al CUI'\ii domneşti şi starostele de derjava Iaşilor", 7061 ( 1 553), iunie 22, Ilie 

Corfus, Doc. polone, 1, (sec. XVll), p. 1 77, nr. 84 (orig.) ;  

- "Dregătorul de Iaşi ("Officialis oppidi nostri Iazwarasiensis") Hunnuzaki, XV-I ,  

p .  563, apud C. Cihodaru, Istoria oraşului laşi, p. 198 ;  

- fost ureadnic, 1 576, april. 25, Catalogul doc. din Arh. St. la.)·i, voi. I ,  p .  386, nr. 1009 
(or. si.); 

- ureadnic, 1 603, sept. 10. DIR, XVII-I, p. 1 1 5, nr. 1 66 (or. si.); 

- "fost dregătoriu târgului Eşului", 1 607 (regest în doc. din 1 798 sept. 20); 

- ureadnic, 1 609 aug. 16, DIR, XVII-II, p. 242, nr. 3 1 3, (orig. slav); 

- ureadnic, 1 6 1 2  nov. 5, DIR, XVll-lll, p. 1 04, nr. 1 69 ;  

- vornic, 16 17  aug. 3, DIR, XVll-IV. p .  522, nr. 4 (doc. fals !); 
- ureadnic, 1 633, febr. 3, Surete, II, p. 234, nr. 96; 

- "dvomic de tărgu de Iaşi", 1 637 nov. 4, l.lpi.mace, ll-1 ,  p. 1 45, nr. 1 12 ;  

- vornic, 1 640 iul. 4,  CDM, Supl. I ,  p .  1 98-199, nr. 592; la nr. 593 (cu aceeaşi dată) este 

numit ureadnic. 

- vornic, 1 648, iul. 22, Arh. St. laşi, Pach. 248/16  (or. rom.); 1 655-1658, CDM, ID, 

p. 55, nr. 155;  1 663 marl. 22, Surete, N, p. 1 79-80, ,,Ionaşco, feciorul lui Cârstea 

vornicul de Iaşi"; 

- "vornicul de târg", din Iaşi, 1 65 1 ,  apud C. Cihodaru, op. cit. p. 1 99 ;  

- vornic, 1 657, ocl. 1 4 ,  l.1pi.wace, ID-1 ,  p .  89-90, nr. 66; 1 659 april 4 ,  Arh. St. laşi, 
Pach. 233/20; 1 659 aug. 4, l.1pi.wace, ill- 1 ,  p. 1 1 8-19, nr. 88; 

- dregător de Iaşi, 1 560 iulie 4, Hunnuzaki, XV II ,  p. 562, nr. 1 036. ("Chrizta, officialis 

oppidi nostri Iazwasariensis"). 

- "Iorga feciorul lui Caraiane, fost vornic de târgui Iaşi", CDM, ID, nr. 888, 1 662 
sept. 1 5 ;  

- vomic, 1 66 1  sept. 8. 1bidem, nr. 7 1 5  (cop.) ; 1 662 sept. 2 ,  nr. 866 (orig.); 

- "vornici din târgui Iaşi", 1 663 april 14, CDM, m, nr. 954; 
- vornic, 1 663 iun. 27, CDM, ID, nr. 987 ; 

- vornic, 1 663 aug. 2, Ibidem, nr. 997 (cop.) ;  

- vornic, 1 665 ocl. 14, Ibidem, nr. 1 260; 

- vornic, 1 666 febr. 20, lspisoa,:e, ill-2. p. 33;  fost vornic. 1 669 dcc. 20, Ibidem, p. 1 0 1 ; 

- vornic, 1 666 dec. 24, CDM, III, nr. 14 1 6  (orig.); 1 668, dec. 30, Ibidem, p. 366, nr. 1 7 1 1 

(orig.) ; 
- vornic, 1 68 1 oei. 5, Stud. fi doc., V, nr. 1 (rez. ) ;  

- vomic, 1 700 aug. 25, CDM, IV,  p .  47'1, nr. 2 1 84 (orig.);  

- vornic de Iuşi. 1 720 fcbr. l �. Surete, Vll, p. 266-267, apud C. Cihodaru, op. cit .. 

p. 1 99 ;  
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ION GUMENÂI 

CONTRIBUTII PRIVITOARE LA ISTORIA 
' 

RAIALEI HOTINULUI 

Procesul de constltmre a teritoriilor cunoscule în istoriografia română sub denumirea de 

"rai ale" de către Imperiul Otoman pe teritoriul Principatelor Române datează din secolul al XV -lea. Cea 

din urmă din seria raialelor turceşti care s-au creat pe pământul moldovenesc a fost raiaua Hotinului. 
Existenţa acestor teritorii administrate direct de Poarlă atât pe teritoriul Moldovei cât şi a Ţării 

Româneşti a ridicat o �erie de probleme în faţa istoriografiei române nesoluţionate încă definitiv. 

Datorită acestui fapt, studierea uneia din aceste unităţi cum este raiaua Hotinului permite scoatere� în 
evidenţă şi rezolvarea unor probleme care ţin de acest domeniu. Examinarea apariţiei şi evoluţiei raialei 
Hotin presupune rezolvarea unor probleme cum ar fi : formarea şi întinderea raialei, stalutul administrativ 
si economic al localitătilor intrate în această unitate, relatiile raialei cu tinuturile învecinate, locul ocupat 
' ' , ' 
în sistemul defensiv al Porţii Otomane, rolul jucat de aceasta în viaţa internă a ţării şi în relaţiile cu 
statele vecine. 

Corelarea acestor date cu evoluţia generală a spaţiului est-carpatic permite umplerea unor 
goluri din mersul istoric al Ţării Moldovei, în general, şi al relaţiilor moldo-otomane, în special. 

Prin urmare, studierea din punct de vedere diacronic a raialei Hotin are o importanţă aparte 
pentru o imagine mai completă a dezvoltării statului medieval Moldova în secolul al XVIII-lea şi la 
începutul secolului al XIX-lea. 

Nu este cunoscută încă nici o lucrare de sinteză, care ar fi avut ca obiect de studiu istoricul 
raialei din nordul Moldovei. Din aceste considerente, lucrarea noastră se axează mai mull pe izvoare 
documentare şi narative. Se impune, totuşi, necesitatea relevării unor lucrări care, parţial, ating istoria 
respectivei raiale. Cea mai amplă lucrare existentă până la momentul aclual cu referintă la tema 
respeclivă este articolul lui V. Lungu Despre olarul Hotinului 1 • În această scriere autorul abordează 
succint probleme ca apariţia şi numărul de sate intrate în componenţa raialei, hotarele ei, greutăţile 
economice apărute datorită fiinţării ei, întemeierea Episcopiei Hotinului şi statistici referitoare la această 
regiune. De asemenea se cer amintite şi lucrările lui N. Popescu2 şi Simion Reli\ care studiază acest 
teritoriu în timpul conflictului ruso-austro-turc din 1787-1792. Este necesar de amintit aici şi o serie de 
lucrări ale lui N. Iorga4 care au ca obiect de studiu diferite perioade din istoria românilor conţinând 
informatii si pentru subiectul în cauză. Cu titlul informativ au fost parcurse si sinlezele de istoria ' ' ' 
Basarabiei si Bucovinei ale lui Ion Nistor�. Datorită asezării raialei Hotinului la hotarele Poloniei este ' ' 
util de amintit si lucrarea lui Veniamin Ciobanu6 care are ca obiect de studiu relatiile româno-polone în ' . ' 
secolul al XVIII-lea şi în prima jumătate al secolului al XIX-lea. 

1 Vasile Lungu, Despre o latul Hotinului, în CI voi. V-VII, 1932, pag. 253-290. 
2 M. Popescu, Războiul ruso-austro-turc dintre 1787-1 792 şi ocupaţiunea Principatelor române. Extras din revista 

CI. Bucureşti 1 930, pag. 337-460; Veniturile mia/ei Hotinului in timpul stăpânirii turceşti. B ucureşti 1 930, I l  p .  
) Simion ){eli, Raiaua Hotinulul rn timpul OL'UfJll{iei llU.\'triace ş i  le�:crturile t:l biselke�·ti cu Episcopia Bucovinei 

(1 79H-/ 792). Exlras din Revista lcologică bisericeasdi "Candela" anul XLI, nr. 1 -3.  Ccrnăuti 1 930. 
'Nicolae. Iorga. Studii i,\'torice Clsupra Chiliei şi Cetclfii Albe, Bucureşli 1 899, 4 1 8  p. ;  Carol c1l Xli-lea. Petru c:el Mare 

1··i Ţerile noa.\'tre ( 1 709-1 714). Ducureşii. 19 10, 57 P- �  Ştiri de.\'pre veacul al XVJ/1-Ieu în ţerile noaJtre, După core.�pondenţa 
diplmnariâ1 .\·trcYiml. 1-IT, 1 709- 1 8 1 2. Rucureşli, 1910;  Rmnilnismul În trecutul Bucovinei, din PublicCI{iile Mitropoliei 
.IJucovmei, Bucun�şti 1 938, 397 p. 

� Ion Nislor. /.rloria Basarabiei, Bucureşti, 199 1 . 334 p.;  1.\'toria BuL·uvinei. Bucureşti, 1 99 1 , 420 p. 
6 Vcniamin Ciohanu, RelaFiile rmnfino-pulune lntre 1699-1848. Bucure�ti, 1 980, 224 p. 
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În isto;iografia din stânga Prutului există o serie de tilluri şi autori care prezintă interes pentru 
studiul de fată. In primul rând aş mentiona seria de articole iniţiate de Ion Chirtoagă7 cu referintă directă 
la raiaua si cetatea Hotinului. Următoarea este lucrarea lui V.S. ZelenciucH ce contine informatii cu 
privire la populatia din Moldova din stânga Prutului . O atenţie deosebită merită şi

' 
articolul lu/ S.A. 

Dimitrov9 în care autorul ne face cunoştinţă cu un registru turcesc aflat în Biblioteca Naţională din Sofia 
care conţine documente despre începuturil,ţ raialei Hotin. 

Referirile bibliografice fiind insuficiente, accentul principal s-a pus pe cercetarea izvoarelor 
istorice şi nara ti ve. Teritoriul ţinutului Hotin fiind sub administraţia directă a Portii ,  de un real folos 
ne-au fost culegerile de documente întocmite de Mihail Guboglu10, Mustafa Ali Mehmed1 1si Valeriu 
Veliman 12• Nu pot fi neglijate nici colectiile de documente întocmite de Theodor Codrescu 11 sl Eudoxiu 
de Hurmuzachi 14 cu un continut documentar foarte bogat. De asemenea, merită amintite si 

'
o serie de 

colecţii de documente editat� de Nicolae Iorga15, care sunt la fel de bogate în informatii .  Dln culegerile 
de izvoare publicate în perioada postbelică şi mai ales în ultimii ani trebuie mentionate lucrările lui 
Vasile Mihordea16, Gabriel Ştrempel 17 precum şi catalogul publicat de Filiala Arhivelor Statului din 
Suceava 1". 

În sfârşit, pentru crearea unui tablou cât mai complet referitor la problematica în cauză a fost 
consultată şi analizată toată cronistica din acea perioadă atât din ţară cât şi de peste hotarele ei 19• 

Datorită aşezării geografice ţinutul şi cetatea Hotinului au avut tot timpul o situaţie aparte în 
relatiile turco-polone. Statutul lor devine şi mai important în secolul al XVII-lea datorită interminabilelor 
conflicte între Polonia şi Imperiul otoman. Acestor discordii li se pune capăt prin pacea de la Karlowitz 
din 1 699, unde bineînţeles că n-a fost uitat nici Hotinul. Potrivit afirmaţiilor lui Ioan Neculce, polonii 

7 1. Chirtoagă, Sozdanie Hotinskoi raii oceredrogo forposta expamiainist.1·koi politiki osmanskoi imperii v Vostocinoi 
Evropy în "Izvestia A.N. MSSR" nr. 2, 1 988 p. 7 1 -74. 

Naselenie Hotim·kih zemeli XVIII-naciale XIX în Problemâ istoricescoi demografii SSSR şi Cetatea Hotinului în 
"Destin românesc". nr. 1 995. 

" V.S. Zelenciuc, Naselenie Moldavii, Chişinău. 1 973. 
9 Dimitrov S.A. Turefkhie documenty o sostoianie Hotinskoi ocrughi (nalrie) v pervoi polovine 

XVIII b. în "Vostocinae istociniki po istorii stran Lugo Vustocinoi i Centralinoi Evropy, Moscova 1 969, voi. II, 
pag. 1 40-160. 

10 Mihai Guboglu, Catalogul documentelor turceşti, Bucureşti, voi. 1-U, 1960-I 965, (în continuare se va cita: 
Catalogul documentelor turceşti). 

1 1  Mustafa Ali Mehmed, Documente turceşti privind i.1·toria României. Bucureşti, voi. 1-III, 1 976-1984. 
11 Valeriu Veliman, Relaţiile româno-otomane 1 71 1-/H/2. Documente turceşti. Bucureşti , 1 984. 
n Theodor Codrescu. Uricarul, voi. I-XXV, Iaşi, 1 853-1 895. 
1 4  Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la i.1·toria României, Bucureşti, voi. I-XX, supliment 1 la volumele 

1-lli Documente privind istoria României (Serie nouă) Bucureşti. voi. 1-IV, 1 962-1 974; (în continuare se va cita: Hurmuzachi,  
Documente . . .  ) . 

15 Nicolae Iorga, A cte şi fragmente cu privire la istoria românilor. Bucureşti, voi. 1-lli 1 895; (în continuare se va 
cita: N. Iorga, Acte şi fragmente . . .  ); Documente privitoare la familia Cantacuzino, Bucureşti, 1 902 ; Documente privitoare la 

familia Calimaclri. (în continuare se va cita: N. Iorga, Documente Calimachi . . . ), Bucureşti, voi. 1-U, 1 902-1 903, Scrisori 
domnesti, Vălenii de Munte, 1 9 1 2. ' 

16 Vasile Mihordea, Documente privind relaţiile agrare in sec. al XVIII-leu, voi. U, Moldova, Bucureşti, 
1 966. 

1 7 G. Ştrempel, Cotalo�:ul mcmuscrist!lor. româneşti, Rucurc�li ,  voi. 1-IV , 1 978-1 992. 
1 "  Din tezaurul document Cir sucevean 1393-1 849, Bucureşti ,  1 983. 

19 Nicolae Cuslin, Leropiserul Ţării Moldovei de la zidire" lumii fu 1601 şi de la 1 709 la 1 7 1 1 ,  Iaşi, 1 976; Ion 
Neculce, Opere. l.eropi.l'eful Ţt7rii Moldovei şi o sanu1 de cuvinte, Euilic critid. �i slw,liy introdu,;tiv de Gabriel Ştrcmpel, 
Bucureşti, 1 98 2 ;  Axintc Uricarul, Cronica pamleltl CI Ţifrii Rmnllneşti şi CI Moldovei, Edilic C:l;ticll 1.k Gabriel Ştrcmpcl, 

Ru�o:un,;�li, 1 99-1 ; Dan Simones�o:u, CronicCI wumimii <1 Moldovei ( 1 66 1 - 1 729). Bucureşti , J lj7 5 ;  Nestor Camariano, Cronit·<l 
Gflkuh:şrilor, /,\'toria Moldovei între cmii 1685-1 754, Duc:ureşti, 1 965 : Nicolae Mustea. în Mihail  Kogălniceanu, Cronim 

Rouuiniei sau Lerupi.l·etele Moldovei şi Vctluhiei. Ducureşu. cdt!ia a doua, 1 874 ; Radu Greceanu, Istoria Domniei fui Con.,·tantin 

Hamrh Brftncoveanu Voievod, Bucureşti. 1 970; Pseudo - Enachc Kogălniceanu, Letopiseful Ţtlrii Moldovei tie la do11mia intlli 
şi pcintl la CI patru domnie CI lui Constantin Mavrocordat ( / 7.H-1 774 ) : Ioan Conta, Letopiserut Ţării Moldovei de ltt a doua 
domnie şi ptîncl la CI pmru domnie a lui Con.ftantin Mavrocordat Voievod, în Cronici Moldoveneşti. Resritutio, Bucureşti, 1 987 ; 
Dionisie Eclesiarhul, Hronogrufui 1 764-/H15, Bucureşti, 1987 ; Mustafa Ali Mehmed, Cronici turceşti privind ŢcJrile RomiJne. 

Extrctse. voi. III. Sjcirşitul sec. XVI - fnceputul sec. XIX, Bucureşti , 1 980. 
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cereau ca Poarta să nu fortifice niciodată cetatea Hotinului sau să construiască altele noi în Moldova şi 
Tara Românească20• Mai mult decât atât, la 1 700, regele Poloniei trimite un nou sol ia Istanbul şi anume 
�e Ramei Leszczynski . Între altele, acesta trebuia să arate dragomanilor otomani instabilitatea la 
frontierele moldo-polone, din care considerente trebuia să ceară rectificarea hotarelor în folosul regatului 
prin incluuerea ţinuturilor Hotin şi Cernăuţi în componenta acestuia. Poarta Otomană nu a cedat însă şi 
graniţele au fost restabilite prin tratatul de delimitare din 14  Octombrie 1 703 pe linia anterioară 
războiului2 1 •  Cu aceasta, problema fortificării cetăţii Hotin n-a luat sfârşit, ea fiind reluată de către 
diplomaţia polonă de fiecare dată când a fost posibil până la mijlocul secolului al XVIII-lea. 

În altă ordine de idei, Imperiul Otoman, prin pacea de la Karlowitz, a fost deposedat de un 
important punct strategic. Prfh pierderea Cameniţei, turcii erau lipsiţi de un important instrument de 
supraveghere şi presiune asupra Poloniei şi Principatelor Române pe de o parte, iar pe de altă parte de un 
important punct de observare asupra evoluţiei evenimentelor din Imperiile Habsburgic şi Rus. Deci, 
volens-nolens, Poarta era obligată să întreprindă o serie de măsuri pentru recuperarea influenţei sale în 
această regiune. Între măsurile de aces� gen a fost, de exemplu, fortificarea în 1706 a cetăţii Benderului ; 
datorită situaţiei critice din Polonia, aceasta n-a ripostat cu nimic22• Această măsură a fost însă 
insuficientă. Probabil încă de pe atunci, sultanul se gândea la formarea unei noi raiale în locul celei 
p ierdute. Hotinul, datorită aşezării sale geografice, convenea cel mai bine acestei noi funcţii .  

Acest lucru nu s-a lăsat asteptat foarte mult, fiind realizat în câtiva ani. 
' ' 

Începuturile formării raialei Hotinului sunt strâns legate de campania de la Prut a lui Petru 1, 
împăratul Rusiei. Desfăşurarea şi mersul campaniei fiind subiectul multor lucrări, nu ne vom opri asupra 
ei prea mult. Vom aminti aici doar faptul că cetatea Hotinului n-a fost angrenată în operaţiuni militare. 
Pe tot parcursul acestor acţiuni militare, fortăreaţa a fost în mâinile domnului moldovean şi a partidei 
boieresti care îl sustinea, deoarece aici Dimitrie Cantemir si-a ascuns sotia21 • Mai mult, chiar la , l ' , 
încheierea campaniei, pe la Hotin a trecut generalul Ronne, care asediase Brăila. Cronicile timpului arată 
exact că acest eveniment s-a petrecut miercuri, 1 8  iulie 1 7 1 1 ,  generalul rus neîntâlnind nici o opozi�e24• 

Cu toate că la Stănileşti turcii obtinuseră victoria, trădarea lui Dimitrie Cantemir îi puse în 
gardă. Pentru preîntâmpinarea unei noi defecţiuni, otomanii au luat o serie de măsuri. Încă din 1 7 1 1 sunt 
observate mişcări de trupe otomane spre raialele turceşti şi spre Hotin. Pentru reglarea acestor mişcări şi 
apărarea de stricăciuni a principatelor române, Ahmed al III-lea, prin firman împărătesc, porunceşte 
cadiilor, naibilor, zabiţilor de ieniceri aianilor şi eminilor de schele să interzică celor care merg spre 
Hotin sau Oceacov să treacă prin Ţara Românească, ei având dreptul de trecere numai pe la Isaccea2�. În 
următorul an, otomanii nu întreprind nimic faţă de cetatea Hotinului. În schimb, "în postul Crăciunului 
au venit din nou aici în ţară oştile regelui Suediei şi ale voievodului Haliţk.i ca să ierneze" 26• Acestea au 
fost împărţite în ţinuturile Hotin, Cernăuţi, Suceava şi Neamţ (până la Bacău). Prezenta acestor oşti n-a 
făcut altceva decât a agravat situatia Ţării Moldovei, care cu un an înainte fusese jefuită de trupele 
otomane si tătare. 

In vara anului următor, Poarta Otomană hotărăşte efectuarea unei expediţii militare în Polonia 
c:are avea ca scop instaurarea ca rege a lui Stanislav Leszczynsk.i şi înlăturarea influenţei Imperiului Rus 
devenită între timp foarte puternică. 

Această armată avea în fruntea sa pe hanul Caplan Ghirei, seraschierul Abdi, al Benderului, 
cinci paşi de clasa întâi, zece de clasa a doua, apoi asiatici şi şapte steaguri de egiptieni, având cu ei 1 50 
de tunuri27• În ceea ce priveşte numărul total de oşteni pregătiţi pentru campanie nu ne este cunoscut, el 

20 Ioan Neculce, op. cit., p. 397. 
21 Veniamin Ciobanu. op. ât., p. 34. 

n RnmJnia Fn relatiile intemaJi(lntJ/1. 1699-1848, Iaşi, Junimea, 1 986 . 
.. , IODn NeculcE. op. cif .. D. JHI: 
24 Axinli�;; Uricarul. np. cit., p. 249. Vezi 'i N. Iorga, Carol al Xli-lea, Petru cel Mare şi ŢiJrile noa.�tre 

(1709-1 7 1 4), p. 4 1 .  
23 M .  Gubog.Iu, op. cit.� v .  Il, P ·  214,  nr .  7 1 7. rez. 
16 Cronica Ghiculeştilor, p. 1 49. 
27 N. Iorga. op. cit., p. 52. 
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variind între 300 000 si 60 000 de oameni28• În scurt timp însă, turcii, datorită conjuncturii create renuntă 
la instaurarea lui Stan'islav ca rege, iar armata strânsă pentru acest scop este îndreptată spre fo;tificar�a 
Hotinului .  Pentru repararea cetăţii a primit firman şi Nicolae vodă Mavrocordat. La 1 august, domnul era 
la Zagarancea, unde se întâlni cu hanul tătărăsc si cu seraschierul orânduit. La Zagarancea, acestia au stat ' ' 

până la 22 august, aşteptând venirea tuturor paşilor. De aici toată oastea a purces pe Prut în sus şi la 28 
august au ajuns la Hotin, începând toţi odată lucrul29• Pe lângă armata turcă orânduită pentru refacerea 
cetătii, mari sfortări economice au fost impuse si Tărilor Române. Datorită informatiilor păstrate în ' l ' ' ' 

cronica lui Radu Greceanu, ştim că Constantin Brâncoveanu a fost obligat să trimită pentru reparaţia 
Hotinului 3 200 de salahori sub conducerea lui Iordache mare clucer, Rohe căpitanul de călăraşi şi 
Neagoe, căpitan de cazaci, 200 pungi de bani, huzmet la miria împărătească şi 1 600 de care pentru 
transport, plus provizii pentru corpul de armată aflat acolo�0• Aproximativ la acelaşi fel de obligaţiuni a 
fost impusă""Şi Ţara Moldovei . Afară de aceasta, însuşi domnul ţării a trebuit să meargă la Hotin pentru a 
supraveghea personal mersul lucrurilor. La 1 7 1 3  august 2 1 ,  acesta îi scria patriarhului Hrisant Notara 
despre starea nesigură a lucrurilor în Moldova şi tulburările ce au răsărit din pricina zidirii Hotinului, 
unde el acum pleca3 1 •  La 28 august, împreună cu otomanii, Nicolae Mavrocordat ajunge la Hotin unde va 
sta până la sfârşitul lui octombrie acelaşi an, când, la 24 ale lunii, veni un ceauş-başa de la Istanbul cu 
poruncă ca Abdi paşa muhafâz şi seraschier de Hotin împreună cu paşa de Brusa şi beiul Misirliului cu 
toţi misirlii şi ienicerii şi topcii şi o sută de salahori moldoveni şi 200 munteni să rămână la Hotin, iar 
celelalte osti să se întoarcă la locul lor de destinaţie32• Domnul Moldovei avea de asemenea ordin de 
plecare la iaşi. Înainte de aceasta însă, Nicolae Mavrocordat a isprăvjt un firman prin care alege la Hotin 
un pârcălab, după vechiul obicei, de care treb�iau să asculte moldovenii şi care trebuia să observe ca 
aceştia să nu se înscrie în steagurile turceşti31• In atafă de aceasta, la 26 octombrie, domnul emite un act 
de întărire mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul de pe malul Nistrului, lângă Hotin, prin care scuteşte de 
obligaţii un preot, un diacon, un ţârcovnic şi 10 posluşnici ce vor fi ca oameni străine4• Aceste două 
informaţii demontrează o dată în plus afirmaţia că ţinutul a devenit raia nu la 1 7 1 3  ci la 1 7 1 5  după cum 
vom arăta mai jos. 

La 30 martie 1 7 14 este emis arzul vizirului Arnaud Abdi paşa de la paza Hotinului, prin care 
acesta înştiinţa că regele Poloniei, contrar tratatului de pace, recruta oşti în apropierea cetăţii ; din care 
cauză de îndată au fost trimise trupe la Hotin��. 

La 1 7 14, reparaţiile cetăţii nu erau încă terminate, Ţările Române suportând în continuare 
cheltuieli imense datorită acestui fapt. Astfel, la 9 aprilie Ştefan Cantacuzino voievod îi scria lui Hrisan 
Notara, patriarhul de Constantinopol, despre faptul că din nou i s-a cerut să trimită peste o mie de 
salahori pentru ajutor la Hotin36• Câteva luni mai târziu acelaşi voievod din nou îi scria celui menţionat 
despre faptul că a primit pe un dregător otoman şi anume pe Ceauşlar Emini, care se îndrepta spre 
Hotin37• Circulaţia demnitarilor Porţii spre şi de la Hotin vor aduce multe necazuri domnilor Moldovei şi 
Ţării Româneşti, toate cheltuielile pricinuite de aceştia fiind suportate de domni. 

Pe lângă cele expuse, Constantin Mavrocordat trebuia să facă fată abuzurilor turceşti. Astfel, la 
24 iunie 17 14, Ahmed al III-lea poruncea domnului Moldovei să comunice Portii numele comandanţilor 
din Hotin care trebuiau a fi pedepsiţi deoarece, în pofida ordinului, recrutau oşteni moldoveni sau alti 
supuşi nemusulmani pentru garnizoana din cetatea respectivă38• Afară de aceasta, pe tot parcursul anului 

211 Cf. M. Guboglu, Tureţkie istociniki 1 740 goda o Valahii, Moldavii i Ucraine în .,Vostocinye istociniki po i.rtorii 
nuroclov Qllo-vostocinoi i Centrulinoi Evropy", Moskva, voL I, 1964, p. 1 57- 1 6 1 ;  Radu Greceanu, op. cit., p. 209-210; Cronica 

iJiionimil, p. 73, Cronica Ghlculeştilor, p. 169-179. 
,., AiinlE Uricllrul. DJJ. flf . .  p. 1Ş4. 
30 Radu Greceanu. op. dt., p. 207-2 1 2. 
)l E. Hunnuzokl, Documente . . .. voi. XVL p . .S37-:";:18, nr. DXXXV. 
Jl Axlnte Uricarul, op. cit., p. 295 . 
'' Ibidem, p. 295. 
14 Dir1 tewurul documentar sucevean, p. 2 1 8. nr. 655, rez. 

J> Cronici turce.yti. .  ., voi. II. p. 526. 
"' E. Hunnuzaki, Docutrumte . . . , voi. XVI1, p. 589 pr. DLXXIX. 

)7 lbidt:m. p. 00�-oo6; OL DXC. 
" V. Veliman, op. cit., p. 93, nr. 15. 
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s-a urmărit ca toate cetele de ostaşi să facă legătură cu cetatea numai prin Stânca Prutului, încercând să 

se protejeze restul ţării .  Cu toate stăruinţele domnului, unii treceau râul provocând o serie de stricăciuni 

ţării39• Cu tot efortul depus, lucrările pentru terminarea reparării cetăţii Hotinului n-au fost terminate. 

Acest lucru rezultă şi din scrisoarea trimisă de Mustafa paşa, muhafâzul cetăţii Hotin, către marele vizir. 

El afirma că în timpul iernii pentru paza şi apărarea ei în afară de oastea de la Poartă şi oştenii locali nu 

era nevoie de altă oaste. Era însă nevoie de a mări şi completa această cetate. Iarna, mai ales, erau ostaşi 

care put.;au lucra la aceasta. Pe viitor, cetatea Hotinului este de o mare importanţă pentru hotar. La 

oastea de pază din iarna anului trecut s-a adăugat acum oastea Egiptului care a fost schimbată cu o parte 

din cea din Rumelia si Anatolia conform firmanului40• Acelasi lucru rezultă si din scrisoarea voievodului 
' ' ' 

muntean către Hrisant Notara în care acesta arată că pregăteşte alţi salahori, afară de cei trimişi mai 
înainte să se afle acolo în slujba de iarnă a cetăţii41 •  Construcţia cetăţii a continuat şi în anul următor, 
informaţii de acest fel existând chiar din primăvară. Ştefan vodă Cantacuzino, la 20 aprilie 17 15 ,  deja îi 
scria patriarhului Constantinopolului că a venit un agă de la Hotin de la cârmuitorii de acolo cu firman 
împărătesc ca să fie trimişi cât mai iute pentru slujba cetăţii o mie de salahori şi o sută cincizeci de 
cliruţe42• Instrucţiuni de acest gen primea şi domnul Moldovei . Aceste informaţii ne parvin dintr-o 
scrisoare a trimisului palon la Adrianopol, Kleowsk.i, din 1 7 1 5  august 29, în care se arată că s-au 
expediat porunci în Moldova pentru ca domnul să dea ce trebuie ca să isprăvească în cea mai mare grabă 
întăriturile de la Hotin. La 26 august şi ambasadorul olandez informa că la Hotin se lucra intens43• De 
fapt, aceste lucrări au adus Moldova într-o stare dezastruoasă. Cronica timpului arăta: "Nicolae vodă 
domnindu aici în ţeră cu multe nevoi ţerei, plinindu poruncile Împerăţiei şi mai mare greu era Hotinul 
trebuindu salahori si menziluri si alte cheltuieli si oamenii din ţară au trecut toţi în olatul turcescu în 
ţinutul Hotinului" 44. În toamna ;cestui an, probabil, lucrările de fortificare a Hotinului au luat sfârşit. 

. Următorul pas făcut de su1tan a fost transformarea ţinutului învecinat cetăţii în raia. Acest 
eveniment a avut loc în 1 7 1 5  şi nu în 1 7 1 3  după cum afirmă o serie de autori45• În favoarea opiniei 
noastre există o serie de dovezi. Este vorba, în primul rând de scrisoarea din 1 7 1 5  martie 29 prin care 
Nicolai Alexandru Mavrocordat scrie lui Iosăp mare căpitan de Hotin ca să judece pe Vasilache călăraşul 
şi Căliman căpitan pentru nişte vite la satul Ciabrău care este în ţinutul Hotinu1ui46• Apoi, în Cronica 
Ghiculeştilor, la data de 24 octombrie 1 7 1 5  există următoarea informaţie: "Într-acea vreme, marele vizir 
a trimis firman paşei de Hotin să ia sub stăpânirea cetăţii tot ţinutul Hotin, iar Mustafa-paşa a scris către 
Nicolae vodă să trimită doi boieri cunoscători ai hotarelor ţinutului din toate părţile. Potrivit cu această 
r1oruncă, Nicolae vodă a orânduit doi boieri care cunosteau hotarele si orânduind si pasa agale au stabilit .t' ' ' ' ' 
hotarele ţinutului Hotin precum se văd astăzi. De atunci, a pierdut ţara acest ţinut vestit cu tot venitul lui 
fără însă ca haraciul tării să scadă cu ceva" 47• În aceeasi ordine de idei, izvoarele turcesti arată că ; ' ' 

Mustafa paşa, beilerbeiul de Alep, a fost făcut serdar de Isaccea împreună cu zaimii şi timarioţii 
eialetului, şi i s-a dat în grijă şi paza Oceacovul şi Hoti nul tot în anul 1 7 1 548• Axinte Uricarul, la rândul 
său, plasează transformarea ţinutului Hotin în raia turcească aproximativ în aceeaşi perioadă cu campania 
otomană din Moreea49• Ştiut fiind faptul că respectiva campanie a avut loc în 1 7 15 ,  ajungem iarăşi la 
anul amintit mai sus. Ion Neculce nu arată anul sigur când are loc această transformare. În schimb, el 

39 Cronica Ghiculeştilor . . .  , p. 1 8 1 .  
4° Catalogul documentelor turceşti, voi II, p .  2 16, nr. 727, (rez.). 
41 E. Hunnuzaki, Documente . . .  , voi. XVI1, p. 642 nr. DCXVI. 
42 Ibidem, p. 678--679, nr. DCXLVII. 
43 N. Iorga, Ştiri despre veacul al XVIII-lea, p. 15 .  
44 N. Mustea, op. cit., p. 53;  Informatii care confirmă sursele citate găsim ş i  în Ion Necu1ce, op. cit., p. 643, precum şi 

I'n Vasile Mihordea, op. cit., p. 1 33. nr. 56, copie. 
4' N. Musteo. np. cit., p. 52 (Autorul arată că in al doilea on al domniei lui Nil.:olae Mavrocordal, !led la 1 7 1 3, tul'cii 

au luat cetatea Hotinului şi cu tot tinutul. De aceeaşi părere este şi O.G. Lecca în DiL'fionar istoric. arheologic şi geol(rajic al 
.României, Bucureşti, 1 937, p. 259). 

46 L.T. Baga, Documente din �·ecolul ul XVIII-lea, în . .Arhivclt: Basarabiei", 1 930, nr. J, p. 354. 
47 Cronica Ghiculeştilor. p. 1 119. 

'" Cronici tun·eşli. voi. m. p. 222. 
49 Axinte Uricarul, op. cit., p. 302. 
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afirmă că, un an mai târziu, turcii au luat şi Cemăuţii şi I-au alipit raialei50• După cum vom vedea mai 
jos, respectiva ac�une a avut loc în anul 1 7 17. 

Expunerea de mai sus nu lasă nici un dubiu în privinţa anului când �nutul Hotinului a fost 
transformat în raia turcească, acesta fiind 17 15 .  

O altă problemă importantă este cea legată de teritoriul care a intrat în componenţa acestei noi 
raiale formate de turci . L.T. Baga emite ideea conform căreia această raia la început avea numai 20 de 
sate care asigurau aprovizionarea cetăţii ; cu timpul însă ea s-a lărgit, ajungând până la Ciuhw1• O astfel 
de afirmaţie nu se verifică documentar. După cum am arătat în pasajul citat mai sus din Cronica 
Ghiculeştilor, în momentul transformării în raia a fost hotărnicit tot ţinutul, deci nu putem vorbi despre o 
acaparare în timp a ţinutului. 

În ceea ce priveşt� numărul de sate existent în acel moment în ţinut, S .T. Dimitrov, bazându-se 
pe registrul aflat în Biblioteca naţională din Sofia, afirmă că în momentul formării noului olat existau 93 
de sate52• La rândul său Vasile Lungu, în statisticile sale menţionează un număr de 1 62 de sate53• Luând 
în consideraţie faptul că materialul documentar consultat atestă până la sfârşitul secolului al XVII-lea 
199 de sate, dintre care 37 dispărute, şi că registrul de la Sofia nu este complet conchidem că în raiaua 
Hotinului au intrat în jur de 1 60 de sate. 

Odată formată această raia, pământurile şi populaţia aflate în ea au primit un statut special la 5 
iunie 17 1654• Conform acestui statut, toate pământurile aflate în hotarele aiatului erau desprinse de 
Moldova şi alipite special 4e cetatea Hotinului. Toate dările plătite de zimii şi raiţi vor fi percepute şi 
adunate în folosul visteriei Hotinului. 

Conform înaltei porunci, de pe fiecare rait, înscris în raia şi care a împlinit 12 ani,- începând cu 
primul muharem al anului 1 7 16 se va percepe câte un galben şi un altu colectat în patru rate, darea pe 
suflet fiind deci luată după starea cea mai joasă. Din grâu şi alte cereale se va lua desetina; de pe fiecare 
ştiubei să se ia câte patru parale în loc de desetină ; de pe fiecare cap de oaie, capră, miel să se ia câte o 
para, iar de pe fiecare porc câte patru parale. În cazul în care raiţii fugiţi din aceste locuri din cauza 
timpurilor nesigure se vor re întoarce, aceştia să fie scutiţi de orice fel de impozit' pe timp de un an. La 
îndeplinirea acestui termen, noii veni� vor plăti impozitele arătate mai sus. De la rai�i veniţi mai târziu 
de asemenea să nu se perceapă impozite până când ultimii nu vor strânge prima recoltă. 

De asemenea, prin respectivul firman se cere să fie căutaţi, găsiţi şi readuşi to� locuitorii 
aiatului de prin toată Moldova, totodată evitându-se orice fel de abuz. Pentru crearea condiţiilor 
favorabile de reîntoarcere a populaţiei dispersate se cerea ca în raia să fie interzisă aşezarea populaţiei de 
naţionalitate rusă sau polonă. 

Toată populaţia venită trebuia să fie înregistrată în tefterdarele visteriei Hotinului, pentru a 
avea un control strict. 

De asem�nea, date importante privit�are la veniturile turcilor din raia conţine şi lucrarea lui 
Mihail Popescu55• Intre dările regulate se numără haraciul, teşchereau şi menzilul. 

Haraciul sau darea de răscumpărare era împărţită în cinci clase: negustorii bogaţi, arendaşii şi 
meseriaşii bogaţi plăteau anual câte 1 1  piaştri şi 42 parale ; ceilalţi negustori şi evreii arendaşi de 
cârciumi plăteau 5 piaştri şi 43 parale pe an. Locuitorii de sate precum şi cei săraci de la oraş plăteau câte 
2 piaştri şi 5 1  parale pe an. Preoţii de la oraş şi din satele mari plăteau câte şase piaştri şi 6,5 parale pe an 
iar preoţii din satele mici şi diaconii câte 2 piaştri şi 5 1  parale pe an. Ţiganii căsătoriţi plăteau de familie 
9 piaştri şi 30 parale, iar cei necăsătoriţi mai mari de 1 3  ani plăteau 2 piaştri pe an. 

Teşchereau era darea plătită de cei săraci cei ce nu puteau plăti haraciul precum şi de J,inerii 
mai mari de 1 3  ani ; ea era împăr\ită în trei clase. Astfel, fiii de negustori, de meseriaşi şi de arendaşi de 

p. 1 44). 

"' Ioan Necu1ce, op. cii., p. 642. 
� 1 L.T. Boga, Paza 11Uirginll, Chişinău. 1932. (l. 7 (Aceea�i pll.rere exprirnll şi Ion Nistor în J,,·turia Basarubiei, 

51 S.T. Dimitrov, op. cit., p. 1 40. 

H V. Lungu. op. cit., p. 284-290. 
-"' S.T. Dimitrov, op. dt., p. 1 49. 
" M. Popescu, op. cit., p. 4-8. 
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moşii plăteau 2 piaştri şi 4,5 parale pe an, fiii locuitorilor de la oraş şi ai evreilor arendaşi de cârciumi 
plilteau câte 1 piastru si 34,5 parale pe an şi fiii locuitorilor săraci plăteau 1 piastru şi 4,5 parale. 

· Menzilul era' o dare extraordinară pentru întreţinerea căilor de comunicaţii, a cailor de poştă şi a 
servitorilor precum si pentru darurile diferitor dregători otomani. Satele plăteau această dare în cislă 
socotindu-se de fie�are familie 2-3 piaştri anual, care se strângeau de către aga de ieniceri la Sf. 
Gheorghe si la Mihail si Gavril. 

Î� afară de a�este venituri pasaua Hotinului încasa si veniturile vărnii care fusese luată de turci 
împreună cu tot ţinutul Aceste înca�ări �onstituiau o sumă im�nsă, deoarece este cunoscut faptul că vama 
d(: la Hotin era una dintre cele mai importante din Moldova, deoarece pe aici trecea principala arteră 
comercială spre Polonia, astfel încât vistieria statului a pierdut un important izvor de venituri. 

Cu toate că, după cum arătat, toate veniturile din ţinut mergeau exclusiv pentru întreţinerea 
otomanilor, Ţările Române mai aveau obligaţii faţă de garnizoana din Hotin. Conform informaţiei din 
scrisoarea muhafăzului de Hotin Mârza-Mehmed paşa, Moldova trebuia să achit� soldele ostaşilor turci 
în sumă de 40 6 17,5 guruşi, obligaţia Ţării Româneşti fiind de 4 1  000 de guruşi55 b". 

Odată stabilit statutul pământurilor şi a oamenilor din raia, satele de aici au fost împărţite 
membrilor din administraţia cazalei. Aceasta rezultă dintr-un firman înregistrat la cancelaria Hotinului la 
7 aprilie 1 7 17 .  Conform actului amintit, toate satele înregistrate în o latul de hotar al Hotinului pentru 
n:facerea şi ridicarea lor vor fi _încredinţate unor agi de trupe de ieniceri sau unor mumbaşiri. Acestora li 
s -a eliberat de către vistieria raialei registrele cu satele încredinţate lor, care menţionează condiţiile de 
posesie asupra satelor. Casâm-efendi a trimi� defterdarul cu pecete în care se menţionează aceste condiţii 
si care se va păstra la vistierie pentru a nu se putea face schimbări56• ' 
' 

În ceea ce priveşteA conducerea noului organism format de Poartă, sandjacul de Hotin era 
condus de un emir sau vizir. In timp de război, când conducătorul Hotinului era numit seraschier, el era 
ridicat la rangpl de vizir. O altă persoană importantă din conducere era cadiul. Acesta avea atribuţii 

- judecătoreşti. In afară de aceasta, el stabilea costul produselor alirp.entare, controla impozitele etc. Nu 
întâmplător, un timp, teritoriul raialei s-a nu�t cazaua de Hotin. In sfârşit, îl menţionăm pe defterdar 
care era răspunzătorul principal al vistieriei57• Indatoririle acestor persoane erau bine delimitate, dar ei 
aveau controlul reciproc unul asupra altuia. Numirea şi demiterea acestor funcţionari în funcţie era 
conditionată numai de ordinul sultanului sau al marelui vizir. 

' Apariţia unei noi raiale pe teritoriul Ţării Moldovei a impus luarea de măsuri şi din partea 
domnului ţării. Astfel, pentru curmarea abuzului din partea noilor vecini, care după cum vom vedea au 
fost numeroase, a fost cree�tă căpitănia Ciuhurului, iar căpitanilor de Ştefăneşti, Dorohoi şi Cernăuţi li s
au adăugat şi unele atribuţii ale căpitanilor de margine, însărcinaţi cu păstrarea ordind8• Chiar de la 
înfiinţarea olatului însă nu s-au putut evita excesele turceşti. Una din problemele apărute era migrarea 
populaţiei în raia. În 1 7 1 7, Mihail vodă îi scrie lui Mustafa paşa de Hotin cerând să fie restituiţi oamenii 
Moldovei în mâna domnului. Spahii de aici însă n-au vrut să-i întoarcă spre a nu-şi păgubi satele. Ei 
insisi s-au adresat sultanului arătând că au primit din raiaua Moldovei 4 000 de oameni si se rugau 
î�părăţiei să scoată din birul Moldovei birul acelor 4 000 de oameni. Domnul Moldovei în ceie din urmă 
nu a obţinut nici un succes59 • În acelaşi an are loc şi nelegitima alipire a unei părţi din ţinutul Cernăuţi la 
raiaua Hotinului. În acel an, adunându-se hotinlii, au scornit că hotarul raialei nu este cel vechi si 
adevărat, ci este mai îngust, pe când cel adevărat se întinde de la Prut până jos, la Nistru, şi acum Hotin�l 
are o întindere mai mică şi ei n-au cu ce să trăiască. Sultanul a dat curs cererii şi Mustafa paşa a alipit 
întreg ţinutul Cernăuţilor până la Prut60• Informaţii de acest gen găsim şi în scrisoarea din 1 8  august 1 7 17 
adresată de Lomaca către Fleming în care se arată că au fost desprinse de Moldova 45 de sate si au fost 
a.lipite Hotinului61 • Această situaţie n-a durat însă mult. Răşluirea a trezit indignarea atât a l�i Mihai 
Vodă cât şi a boierilor ţării, care aveau proprietăţi în acest ţinut. După insistenţele în faţa sultanului, 
silinţile lui �anol�c�e Chiu!ci 1: cheltuirea unei sume de �O 000 de le� . �upă un an pământul Cernăuţilor 
a fost scos dm mamlle turcilor . Despre acest lucru ne dam seama ŞI dm porunca sultanului Ahmed al 

H bia Cronici turceşti, voi. m. p. 242. 
56 S.T. Dimitrov, op. c:it., p. 1 5 1 .  
�7 1. Chirtoagl, So:r.danie Hutinslwi rai ocerednogo forpusta e;cpan.�ionislwi politiki usfTUJnscoi imperii v Vostocinoi 

Evrnpy, in ,,Izvcstia A.N. MSSR", nr. 2, 1 9R8, p. 74. 
5" L.T. Boga, op. cit., p. 20. 
'9 Cronicc1 anonimi!, p. 93. 
f.il Cronica Ghiculeştilor, p. 229. 
61 N. lotga, Ştiri despre veacul al XVIII-lea, pt. I, p. 1 5. 
62 Cron.ica �monimil, p. 94. 
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III-lea adresată vizirului Mârza Mehmed paşa muhafâz de Hotin, cadiului şi recenzorului din Hotin 
pentru respectarea limitelor acestuia stabilite cu prilejul transformării sale în teritoriu otoman. 
Administrarea în continuare însă a ţinutului Cernăuţi de către noii stăpâni de la Hotin era imposibilă, 
deoarece aceasta ar fi impus reducerea giziei anuale a Moldovei de 65 456 guruşi63• 

· 

Este necesar de amintit aici si un alt fapt. Odată cu terminarea constructiei cetătii si formarea 
bazei ei materiale aceasta era folo;ită ca bază de acţiuni împotriva austrie�ilor în

' 
războiul din 

1 7 14-17 1 8. Pe de o parte, garnizoana Hotinului asigura paza Moldovei de atacurile catanelor nemţeşti, 
iar pe de altă partte servea ca bază de acţiuni în Transilvania. Din această cauză, la Hotin s-a aflat 
generalul ungar Esterhazi, unul dintr� conducătorii mişcării maghiare de eliberare de sub stăpânirea 
austriacă fugiţi în Imperiul Otoman. In vara anului 17 17 ,  Esterhazi împreună cu domnul Moldovei, cu 
sultanul Azamet Ghirei şi cu Colceag aga în fruntea unei armate de aproximativ 20 000 de oameni 
organizează o campanie de incursiuni în Transilvania încununată de succes64• Din această cauză si sub 
presiunea regatului polon, aliaţii după cum arată raportul plenipotenţiarului Carlo Ruzzini către dogele 
Veneţiei , printre cereri aveau şi surparea cetăţii Hotinului6�. Poarta însă n-a dat curs acestei cereri. 
Pierderea unui atât de important punct strategic pentru osmani era de neconceput. 

Pacea de la Pasarowitz n-a adus schimbări în statutul si pozitia raialei Hotin. În schimb, s-au . . 
făcut schimbări din interior. După cum am arătat, comandanţii de corpuri din armată, din olat au primit 
în posesie satele de aici, administraţia astfel onorându-şi parfial datoria plăţii soldelor. Probabil acest 
lucru convenea posesorilor de sate deoarece în locul soldei plătite de visterie neregulat, ei îşi puteau 
asigura un venit sigur care putea să depăşească suma plătită de visterie. Acest fapt însă a trezit . 
nemulţumirea căpităniilor militare din alte cetăţi de hotar. Ultimii primeau numai solda din hazna 
învidiindu-i pe hotineni. Pentru a evita tulburările care s-ar fi putut produce, conducerea osmană a 
hotărât anularea dreptului de proprietate a comandanţilor militari din Hotin trecându-i din· nou la solde. 

În Iegătfiră cu acest fapt, la 1 7 1 8- 1 7 19 a fost organizată o nouă catagrafiere a satelor din olatul 
Hotin care după aceasta au fost supuse probabil direct visteriei66, primind statutuli obişnuit al satelor din 
rai ale. 

Cele de mai sus ne îndreptăţesc să tragem o serie de concluzii .  Astfel, la 1699, după pacea de la 
Karlowitz, Imperiul Otoman a pierdut o importantă raia, pierdere care trebuia recuperată imediat şi dacă 
nu se putea recupera Cameniţa, era necesară formarea unui nou punct de reper sub formă de raia. Pentru 
asemenea rol convenea foarte bine Hotinul, care, pe de o parte, era plasat foarle bine geografic, iar, pe de 
altă parte, era cea mai puternică cetate din Moldova. Din această cauză, turcii, folosindu-se de 
conjunctura politică internaţională creată, ocupă la 1 7 1 3  cetatea Hotinului, pe care o renovează şi 
refortifică imediat. 

Pentru reconstrucţia cetătii au fost folosite, pe lângă ostile turcesti, si fortele Principatelor , , , , ' 
Române, care au fost impuse la mari sforţări în bani, materiale de construcţie şi braţe de muncă. 

Lucrările de refacere au durat doi ani, si în anul 1 7 15 au fost terminate. Odată cu aceasta, tot 
finutul Hotinului a fost transformat în raia. În co�ponenţa raialei au intrat aproximativ 1 60 de sate, care 
aveau ca scop întreţinerea garnizoanei din cetatea Hotinului. În prima fază, o parte din aceste sate au fost 
date în proprietate unor comandanţi otomani. Acest fapt a avut ca urmare revolta unor comandanţi din 
alte raiale, din care cauză toate satele au fost subordonate visteriei din Hotin, primind jurisdicţia 
obişnuită a localităţilor din raialele turceşti. 

În afară de ţinutul Hotin, transformat în raia, administraţia otomană a încercat să aducă sub 
ascult�ea sa şi o parte din ţinutul Cernăuţi, fapt care însă n-a avut loc datorită opoziţiei din partea 
boierimii locale şi a domnului ,  astfel încât raiaua Hotinului a primit definitiv configuraţia fostului ţinut. 

OdaUl formată, raiaua Holinului a devenit cel mai de nord punct întărit al Imperiului Otoman, 
având ca func\ie, pe de o parte, păstrarea influenţei otomane în principatele Române, iar, pe de altll parte, 
urmărirea evolutiei evenimentelor din Austria, Polonia şi Rusia, functii pe care le-a îndeplinit pe 
parcursul a. aproximativ o sută de ani. 

63 V. Vcliman. op. dt., p. 12S, nr. 34. 
64 N. Mustea, op. cit .. p. 59-77 . 
., E. Hurmuzaki, Documentele . . . , voi. IX. p. 559, nr. DCCCllL 
66 S.T. Dimitrov. op. cit .. p. 142-143. 
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RUXANDA MOAŞA 

UN MITROPOLIT GREC AL MOLDOVEI ÎN VEACUL XVID: 
NICHIFOR AL SIDEI• 

Epoca fanari�tă s-a caracterizat printr-un statut internaţional nou al Ţărilor Române, reflectat 
îndeosebi în numirea regulată a domnilor de la Istanbul, în schimbările dese de domnie, în creşterea 
sarcinilor materiale către Poartă, în pătrunderea masivă a elementului grec. La rândul ei, biserica a 
resimţit adânc acest ultim fenomen al penetrării greceşti, mai ales la nivel superior în Muntenia. 
Moldova însă a cunoscut o situaţie de excepţie. În tot veacul XVIII singurul mitropolit grec1 a fost 
Nichifor Sidis (al Sidei), a cărui biografie constituie preocuparea noastră de faţă. 

Ştirile despre viaţa sa nu sunt foarte bogate. Originar din Peloponez, poate din oraşul Nauplia, 
Nichifor, pe numele de mirenie Nicolae, a fost aici sachelarios al Mitropoliee. În 1 7 1 5  el şi familia sa au 
fost robiţi de turci şi duşi la Istanbul. Remarcat de soţia lui M. Racoviţă ( 1709-17 10, 17 1 5-1.726) a fost 
răscumpărat şi luat dascăl al beizadelelor domneşti . Grigore II Ghica 1-a păstrat lângă sine în funcţia de 
dascăl si de duhovnic domnesc. Prin strădania lui, Nichifor a fost ridicat la rangul de mitropolit de Sida 

' 

pe la ţ 724-1725\ al unei provincii ecleziastice din Asia Mică ce nu mai exista din secolul XIII şi al cărei 
titlu era onorific, iar deţinătorul ei numit mitropolit titular4• 

Actul de înălţare5 se referă mai întâi, pe larg, la rânduiala bisericii ortodoxe şi datoria clerului 
de a o păzi, mai cu seamă în aşezarea preoţilor şi ierarhilor de trebuinţă. În acest spirit se exprimă grija 
pentru acele eparhii lipsite de preoţi şi de alţi capi ai bisericii din pricina stăpânirii străine (turceşti). 
Pentru păstrarea autorităt.ii sale, fie şi numai simbolică, şi pentru îndrumarea sufletească a credincioşilor, 
patriahia a înţeles să continue numirea ierarhilor de cuviinţă în ţinuturile pierdute. În vederea ocupării 
scaunului mitropolitan al Sidei6 se convoca un sinod la Constantinopol, aprobat de patriarh şi format din 
mai mulţi mitropoliţi : Gherasim al Heracleei (conducător al sinodului), Axentie al Cizycului, Serafim al 
Nicomediei, Callinic al Anhialosului, Iacov al Atenei, Parthenie al Dramei, Macarie al Selimvriei, 
Nicodim al Derconului şi Ioachim al Cassandrei. Din text reiese că s-a procedat la alegerea, după canon, 
dintre mai mulţi candidaţi, deşi nu se specifică numele şi numărul lor. Alesul a fost "cinstitul sachelarios 
al Mitropoliei din Nauplia în Peloponez, evlavios între preoţi, preot chir Nicolaos. Care pentru harul 
arhieriei întru Dumnezeu, şi-a preschimbat după aceea numele în Nichifor, <fiind> bărbat cinstit şi 
1::ucernic, sfânt şi cuviincios, blând şi lăudat întru cei vestiţi" 7• Actul se încheie cu înşiruirea obligaţiilor 
noului ierarh faţă de credincioşii din subordinea sa. 

Din documertt se desprind câteva amănunte demne de reţinut: numirea noului mitropolit'este 
făcută de un sinod convocat în acest scop şi este semnul preţuirii faţă de însuşirile preotului Nicolae. Se 

• Acest articol a pornit de la o lucrare de seminar, a cărei temă a fost sugerată şi completată sub îndrumarea 
profesorului Ştefan S.  Gorovei cAruia îi mulţumesc pe această cale. 

1 M. Păcurariu, l.�toria bisericii ortodoxe române, voi. IT, Bucureşti, ed. U, 1 994, p. 344. 
2 Hurmuzak:i.Iorga, Documente, voi. XIV, 2, doc. nr. DCCCCXill, p. 938. 
3 Şt. S. Gorovei, Semnifica(ia unor documente false din veacul XVIII. 1. Cartea sobomiceasccJ din 1 ianuarie /752, 

in AliA/, tom. XXVI, 1 989, p. 453. 
4 Date asupra acestei eparhii şi a rolului mitropoliţilor titulari în istoria românilor în lucrarea lui N. A. Gheorghiu, 

Grigorie al Sidei. Documente inedite privitoare la viafa ţi activitatea unui 11lddicll mrndn din secolul al XVI/1-lea, Paris, 1 953, 
consultată prin bunli.voinla lui Ştefan S.  Gorovei. 

� Publicat de N. Iorga in voi. cit. din Hurmuzaki, p. 937-939, dar flră a fi t.radus ; am făcut o traducere, pe care o clllm 
în anexă. Din păcate, nu am reuşit si datăm documentul, intrucât ne-au lipsit informatiile. Putem spune sigur el{ este 0 copie 
tâ.rzie a originalului, cerut! probabil chiar de Nichifor, după inscăunarea sa ca mitropolit al Moldovei. 

6 Se dau infunrut!ii despre eparhia Sidci, anume tntemeierea ei sub patriarhul Gavril �i conducerea ci de ciitre 
Jemt.hei, primul numit in acest scaun, doc. cit. 

7 Ibidem, p. 938; v. şi anexa. 
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amintesc doar feţele bisericeşti, dar să nu uităm că protectorul mitropolitului de Sida era Grigore II 
Ghica, la vremea aceea mare dragoman al Porţii .  De aceea credem că hotărârea prelaVlor nu e exclus să 
fi fost un gest de împlinire a unei cereri a lui Gr. Ghica. 

Nu ştim exact când a venit Nichifor Sidis în Moldova. Poate o dată cu Mihai Racoviţă în a doua 
domnie, poate cu prilejul întronării lui Gr. II Ghica. Cert este doar că se afla de mult timp în ţară dacă în 
momentul alegerii sale ca mitropolit al Moldovei în 1740, Cronica Ghiculeştilor menVonează limpede 
că: "El a trăit mulV ani la Curtea domnească" 8• Alte informaţii în sprijinul ideii de mai sus sunt cele 
referitoare la membrii familiei s;ile, care îi arată integrati societătii moldovene. Fiica sa Petra s-a ' ' ' ' 
căsătorit cu boierul Lupu Anastasă, cunoscut pentru relaţiile sale cu ruşii. Un fiu, Andrei, apare în acte 
mai întâi grămătic, amintit în judecata mănăstirii Sf. Ioan din Iaşi pentru dijma moşiei Ciric în 17429, 
apoi cu titlul de boier, în afaceri cu negustorii braşoveni în 1745 10• Alt fiu, Stavru, aflat la 
Constantinopol, intervenea în favoarea cumnatului Lupu împotriva încercării de pedepsie a acestuia de 
Poartă pentru atitudinea filorusă din anii 1735-1739 1 1 • 

Evenimentele războiului din aceşti ani şi urmările lor explică numireji excepVonală a unui grec, 
Nichifor, în funcVa de mitropolit al Moldovei . La 1 3  septembrie 1739 trupele ruse conduse de generalul 
Miinnich intrau în Iaşii părăsiţi de domn. La 16  septembrie boierii şi mitropolitul Antonie au semnat o 
înţelegere cu generalul rus care recunoştea ·independenţa ţării sub protecţia imperială şi stabilea sarcini 
grele pentru Moldova ca plată şi rechiziţii pentru armata rusă12• Dar pe 18  septembrie se încheia pacea de 
la Belgrad dintre turci şi austrieci, consecinţa fiind retragerea ruşilor. Compromis prin atitudinea făţişă 
de colaborare cu ruşii, mitropolitul Antonie s-a refugiat la puVnă vreme după plecarea acestora şi a luat 
cu sine odoarele si moastele sfinte13• Revenit în scaun în octombrie 1739, Gr. II Ghica i-a cerut lui 
Antonie să se întdarcă şi' i-a pus soroc de Crăcţun14• Refuzul acestuia şi vacanţa prelungită a scaunului 
mitropolitan 1-a determinat pe domn să ia măsuri pentru alegerea unui arhipăstor nou. El a scris 
Patriarhiei, înştiinţând-o de fuga lui Antonie şi cerând afurisenia lui. Aceasta i-o acordă şi îl autorizează 
să numească un alt ierarh15• În locul unuia dintre cei trei episcopi în funcţie 16, domnul l-a preferat pe 
duhovnicul său, Nichifor, care "a trăit mulţi ani la curtea domnească şi era lăudat de toţi nu numai pentru 
înţelepciunea şi bunele sale moravuri, dar şi pentru învăţătura în. care se deosebea" 17, după o cronică. 

Această hotărâre a domnului a fost influenţată mult de "hainirea" lui Antonie 18, aşa cum arată 
sursele narative ale timpului. Astfel,!. Neculce scria că; "Iară Grigorie vodă trimis-au la Ţarigrad de au 
făcut afurisănie lui Anton mitropolitul, că s-au dus cu moscal<ii> şi n-au vrut să vie în ţară înapoi [ . . .  ] .  
Iar în locul lui Anton, au  pus mitropolit pe  Nichifor, grec fiind . . . "19 (subl. ns.). Enache Kogălniceanu 
adăuga alte detalii ,  reliefând că înscăunarea noului întâistătător avea loc în perioada refacerii ţării după 
război : "Şi aşa petrecând domnul cu pace ace iarnă în Eşi, schimbând toate boeri<i>le, stând cu totul ca 

8 Cronica Ghiculeştilor, Istoria Moldovei între /695-1 754, (ed. N. Camariano Cioran), Bucureşti, 1965, p. 483. 
9 Documente privind relafiile agrare în veacul al XVIII-lea, voi. Il., Moldova, Bucureşti, 1 966, p. 245, doc. 

nr. 204 - Iaşi, 1 5  iulie 1 742. 
10 Arhiva magistratului oraşului Braşov. Inventarul actelqr neinregistrate, voi. I, Bucureşti, 1 959, p. 1 68-169 şi 1 7 1 ,  

doc. nr. 832, 834, 836, 842. 
1 1 Reprezentan{a diplomatictJ a Moldovei la Constantinopol (30 august 1 741 decembrie 1 742). Rapoartele 'inedite 

ale agenfilor lui Constantin Mdvrocordat, (ed. A. Camariano Cioran), Bucureşti, 1 985, p. 1 04. 
1 2 M. Păcurariu, op. cit., p. 342 şi L. Boicu, Principatele române în raporturile politice intema{ionale. Secolul al 

XVIII-lea, Iaşi, 1 986, p. J O I  şi 104. 
l) C. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei fi Sucevei, Bucureşti, 1 888, p. 1 5 ;  Hurmuzaki-Iorga, voi. cit., cioc. nr. 

MXLVill, p. 1 093. • 
14 Cronica Ghiculeştilor, p. 483. 
1' Hurmuzaki-lorga, voi. cit., doc. cit., p. 1 092-1094. AJlăm de scrisoarea trimisă de domn din răspunsul patriarhal şi 

din cronicile vremii. 
16 Episcopii aflati în scaun la momentul acela erau Ioanichie de Roman, Teofil de Huti ti Varlaam de Rădlup cf. N. 

Iu�ga, Istoria bisericii romtlneşrl şi a viefii religioase a romllnilor, ed. II. Bucureşti, 1 928, voi. IT, p. 85. 
17 Cronica Ghiculeşrilor, p. 4H3 ; v .  şi aprecierea lui Nichifo� din Croni<:u anonimll a Moldovei 1661-1 729 (Pseudo

Amiras), st. şi ed. critică de D. Simonescu, Bucureşti, 1 975, p. 146. 
IK Plecat din tari, Antonle a fost numit mitropolit la Cemigov, apoi la Belgorod. Acest cărturar luminat a continuat sl!. 

aibă legături cu Moldova, trimiţând daruri, icoane şi cir\i Putnei, mănăstirea sa. Cf. Ştefan S. Gorovei. art. cit., p. 453. 
•• 1. Neculcc, Letopiseţul Ţ4rlt Moldovei şi O sami1 de cuvtme, (cd. clitică G. Ştrempel), Bucureşti, 1 9H2. p. 84 1 -842. 
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să îndreptez<ă> ţara, puind la cale bună şi cu odihnă, făcând şi mitropolit ţării pe Nichifor, ce era Sădis, 

cari l-am pomenit mai apoi , că mitropolitul Antonie ce fusăs<ă> întăi să dusăs<ă> cu moscalii 

înlăuntru"20 (subl. ns.). 
Din texte este clar că dog1rlUl a avut rolul hotărâtor în numirea noului mitropolit (au pus, 

făcând), sivârşită în adunarea episcopilor ţării la Iaşe•,  deci prin încălcarea legii şi tradi�ei ce rezervau 
ierarhilor decizia înscăunării.  N. Iorga nota că Nichifor s-ar fi călugărit la Neamţ, poate anume pentru 
funcţia de mitropolie2• 

Trebuie să subliniem momentul istoric si locul ocupat de Grigore Il Ghica în alegerea lui 
Nichifor. În împrejurările politico-militare şi dipiomatice grave - actele de trădare ale unei păr� a 
boierimii si atitudinea în fond echivocă a domnului - la care se adaugă nevoia unui cap al bisericii şi 
activitatea

' 
vie de reorganizare a ţării, alegerea nu a fost întâmplătoare. Nichifor era apropiat domnului, 

grec cunoscut Patriarhiei, presupus fidel Porţii şi în plus trăitor de mult timp în ţară şi apreciat pentru 
cultura lui. Nu în ultimul rând faptul că era deja mitropolit titular să fi fost în favoarea sa. Domnul a 
urmărit să înlăture bănuielile de trădare ale Porţii de către el însuşi şi să se înconjoare de oameni 
credincioşi lui. Decizia de nesocotire a tradiţiei bisericii moldovene a fost o soluţie politică adoptată sub 
presiunea momentului. 

Există însă câteva neclarită� cu privire la Nichifor. Prima se referă chiar la alegerea sa ca 
mitropolit. Încă N. Iorga afirma că în 1739 Nichifor s-ar fi închinat ruşilor, pornind de la cronica lui 
Neculce potrivit căreia Dumitru Cantacuzino a lovit Focşanii şi Mera · unde i-a capturat pe Nichifor şi 
Lupu Anastasă şi i-a dus în tabăra rusă23• Totodată, Iorga observa că la întoarcerea în Iaşi, Gr. II Ghica a 
pedepsit uşor trădarea boierilor, eliberând pe caimacami, Ioniţă Sandu Sturdza şi Iordache Cantacuzino 
Deleanul, exilând doar pe ultimul la moşia sa şi numind mitropolit pe Nichifor, compromis ca şi 
predecesorul său, Antonie24• Apare întrebarea: cât de justificată a fost alegerea lui Nichifor? După opinia 
noastră, Nichifor ar fi putut intra în legătură cu ruşii, cu atât mai mult că ginerele său era adeptul politicii 
lor. De altfel, poziţia protectorului său, domnul, a fost oscilantă. Izvoarele nu lasă să se vadă clar trecerea 
lui Nichifor de partea ruşilor, spre deosebire de Antonie a cărui atitudine filorusă era de notorietate 
publică. Rămâne nelimpezită chestiunea preferării lui Nichifor de către domn în loc de unul dintre 
episcopii din funcţie. Sigur, a cântărit mult calitatea de duhovnic şi de om de încredere al domnului, 
precum aceea şi de "nepământean", căci existase o gravă defecţiune venită din partea unui om al locului. 
Nichifor era acceptat mai uşor cu cât era cunoscut la curte şi cunoştea obiceiurile Moldovei, prezentând 
1aranţii pentru respectarea lor. Diplomat şi politician abil, Gr. II Ghica a analizat fin problemele ridicate 
după încheierea războiului şi trebuie să fi conchis că Nichifor era omul potrivit la locul potrivit. Sursele 
epocii nu înregistrează vreo împotrivire la acest act politic al domnului, ceea ce ar putea fi socotit drept 
consim�re. 

A doua nelămurire constă în problema dacă Nichifor a ocupat scaunul mitropolitan şi înainte de 
1740. În legătură cu aceasta, stârneşte mirare afirmaţia lui C. Erbiceanu conform căreia Nichifor ar fi 
fost mitropolit mai întâi în 1729, apoi reînscăunat în 17�. De asemenea, Cronica Ghiculeştilor 
men�onează că Nichifor "a fost pus din nou în scaunul său după caterisirea lui Antonie" 26• Se pune 
întrebarea firească dacă au existat două păstorii ale lui Nichifor. datele istoriei ecleziastice nu confirmă 
această presupunere. În. plus, cuvântul grecesc din cronică et1tEKettE<na8T) <a1toKatacrtoa'vco are 
sensul deopotrivă de a restabili şi a stabili. Nu este exclus ca termenul să fie folosit pentru mitropoli�i 
muta� dintr-un scaun în altul, cum era cazul lui Nichifor7• Ori, poate să se �;efere la faptul că Nichifor a 

20 Pseudo-Enache Kogălniceanu, Ioan Canta, Letopiseful Ţ4rii Moldovei . . . , ed. criticA de Aurora Diet ti Ioana Smeu, 
studiu introductiv de A. llief, Bucurefti, 1987, p. l l .  

1 1  Informaţie în Cronica Ghiculeştilor, p. 483. 
n N Iorga, op. cit., p. 85. 
13 Idem, Istoria ro'""ntlor. Reformcllorii, voi VII, Rucure,ti, 1938, p. 1 23 ;  1. Neculcc, op. cit., p. 829. 
24 N. lurga, "fi· cit., p. 124. 
:u C. Erbiceanu, op. cit .. p. LXVID-LIX. Autorul se întcmeiaz.ll. pe lllbelul mitropolililor moldoveni întocmit pe baza 

catalngului pr. Andronic. publicat in Ceas/ovul Milnăstirii Neamt din /874 şi pe tabelul arh. F. Scrihan apllrut in Jstoriu 
bisericeascii a României din 1871, cf. notei de la p. LIX. 

21; Cronica Ghic:ule�·tilor, p. 48 1 .  
27 Idee sugerati!. de d-1 Ştefan S .  Gorovci. 
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fost numit temporar în timpul vacanţei mitropolitane28 ?!. Simple ipoteze, sigur fiind faptul doar că nimic 
nu ne îndreptăţeşte să acceptăm o păstorie a lui Nichifor înainte de 1740, altfel izvoarele narative ar fi 
păstrat o amintire. 

Aşezat probabil în martie 174�9• Nichifor a fost un sfetnic apropiat al lui Grigore II Ghica. 
Participarea sa la momente şi hotărâri înseffiFlate este atestată în cronici şi dă măsura locului ocupat în 
desfăsurarea evenimentelor. Astfel, după înnoirea domniei în 1729, Gr. II Ghica cu "o samă de boieri" si 
"cu t�ată curtea sa "a plecat la Deleni, moşia lui Iordache Cantacuzino, vei spătar. Călătorie fără vreu'n 
motiv aparent, cum nota cronicarul oficial "de care călătorie nime nu au ştiut de ce şi pentru ce au mărs 
domnul acolo" .lO. După 5 zile, Gr. Ghica şi-a dezvăluit ţelul : strângerea legăturilor cu Iordache 
Cantacuzino prin logodna dintre fiul său, Scarlat, şi fiica lui Iordache, Safta, în vârstă de numai 9 ani. 
Aflat la Deleni, mitropolitul de Sida, Nichifor, poate singura faţă bisericească, a binecuvântat schimbul 
inelelor de logodnă. Neîndoios, această alianţă matrimonială avea un interes politic, Iordache fiind 
cumnatul fostului domn M. Racoviţă. 

În septembrie 1730, o dată cu înlăturarea abuzivă a lui Gr. II Ghica şi numirea în Moldova a lui 
Ienachi Buţucachi, om de origine umilă, Nichifor probabil s-a alăturat reacţiei de nemulţumire internă în 
fruntea căreia erau boierii şi mitropolitul Antonie. În 173 1 ,  cu prilejul descoperirii complotului lui 
Iordache Costache stolnicul contra domnului, Nichifor, alături de mitropolitul Antonie, mijlocea iertarea 
lui Constantin Costache hatmanul, amestecat şi el în uneltire. Iertarea a fost căpătată în urma 
jurământului pe evanghelie rostit în faţa celor doi ierarhi în biserica curţii şi cu chezăşia lor1•  Implicat în 
acţiune, Iordache Cantacuzino îşi mărturisea vina, pierzând favoarea domnului şi rangul, planul înrudirii 
năruindu-se32• Pe acest boier îl regăsim în 1 739, când trecând de partea ruşilor, a fost unul dintre puţinii 
pedepsiţi, fiind înlăturat de la curte. Din nou, în aprilie 1 740, Nichifor se interpunea ca mijlocitor şi 
aplana conflictue1• 

Am văzut care a fost poziţia lui Nichifor în cursul războiului ruso-austro-turc şi nu mai revenim 
asupra ei. După încheierea conflictului, în anii 1739-1741 ,  Nichifor a participat la viaţa politică a ţării cu 
diferite prilejuri. În virtutea funcţiei, Nichifor s-a aflat în fruntea Divanului mare34 în care s-a citit 
firmanul de înnoire a domniei lui Gr. II Ghica în 1 739. Puţin timp după aceea, la începutul lui 1740, 
mitropolitul şi boierii erau alături de domnul îndurerat de vestea decapitării fratelui său, Al. Ghica 
dragomanue5• Datorită tulburărilor din trecut şi războiului s-a produs spargerea satelor şi închinarea lor 
masivă, ceea ce a înrăutăţit situaţia fiscală a celor neînchinate. Spre a îmbunătăţi starea visteriei Gr. II 
Ghica a luat o măsură interesantă de. îndrefltare în vara lui 174 1 ,  în fapt o adevărată reformă fiscală. 
Elementele de bază ale acestei reforme premavrocordăteşti au fost: conscrierea locuitorilor cu peceţi de 
către slujbaşi, "tahsildari", numiţi de domn, stabilirea ruptei de 8 lei pentru căsaşi şi 4 lei pentru boltei 
după cea a ţinuturilor Soroca, Lăpuşna, Orhei şi acordarea de scutiri şi privilegii boierilor, breslelor etc. 
De remarcat că măsura a fost luată ca urmare a situaţiei grele a vistieriei şi anevoioase a bimicilor şi 
discutată de domn si boieri în Divan. Se emitea un hrisov domnesc citit sluj"basilor în chioscul de la 

' ' ' 

Frumoasa şi întărit de blestemul mitropolitului. Arătând că treburile ţării nu se pot chivernisi şi 
nedreptatea celor nevoiaşi nu poate continua, domnul a obţinut consimţământul ţării cu toată 
împotrivirea boierilor, căci era "lucru vădit" :\6. 

Din datele de mai sus reiese că Nichifor a fost un sfătuitor şi colaborator apropiat al lui Grigore 
II Ghica. Implicat activ sau doar girând, el a ocupat un loc de seamă în viaţa politici a ţării nu numai în 

211 Nu 'tim cine 1-a inlocuit pc Antonic în lunile pinl la desemnarea u�ului său. 
19 Ştefan S. Gorovci. urt. cit., p. 453. 
:wo Cronica annnitntl. p. 1 46. 

Jo CronicCI Ghic:ulepilor, p. 339. 
n lbidem_ 
n Ibidem. p. 48 1 ; 
.w Ibidem, p. 497. 
�' Ibidem, p. S 1 1  . 
ld Ibidem. p. 53 1 ti 533 unde se spune ci boierii dobindiscrl obiceiul riu de a se bucura de toate roadele satelor lor 'i 

de a nu da nici a patra parte din venil vistieriei. 
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vremea lui Ghica, ci şi a celorlalţi domni. De pildă, în 1749, figura printre semnatarii actului lui C. 
Mavrocordat de definire a vecini ei şi de stabilire a obligaţiilor ţăranilor faţă de boieri17• 

Pe plan canonic, mitropolitul Nichifor a aprobat reorganizarea vieţii ecleziastice şi monastice 
făcute de C. Mavricordat în a doua şi a treia domnie ( 1 741-1743, 1748-1 749). Necesitatea reformei era 
impusă de starea de atunci a bisericii, caracterizată de abuzuri, dezordini, lipsă de cultură, cea din urmă 
recurioscută de contemporanii, dar şi de urmaşii în funcţie ai lui Nichifor. Iniţiator al reformei, C. 
Mavrocordat s-a străduit s-o aplice prin diferite porunci şi hrisoave şi a avut ajutorul a doi ierarhi de 
seamă, anume Nichifor Peloponezianul şi Iacov Putneanul. Reforma în biserică prevedea, printre altele, 
scutirea clerului de dări, dar cu înlăturarea diaconilor, preoţilor falşi şi răspopiţi, disciplinarea călugărilor 
- prin îndepărtarea din mănăstiri a celor cu viaţă necorespunzătoare, prin interzicerea locuirii în alte 
părţi, prin călugărirea numai cu recomandarea forurilor ecleziastice superioare şi cu încuviinţarea 
domnului - şi precizarea statului şi atribuţiilor egumenilor18• Un accent deosebit se pune pe rolul bisericii 
în şcoală şi pe instruirea pr��lor în materie de dogmă şi de cult. De pildă, Enache Kogălniceanu scria că 
în domnia a doua, C. Mavrocordat s-a apucat "de capul preoţilor să-i înveţ<ă> carte, frământându-i în tot 
chipul" 19. Spre verificare, domnul a rânduit atât clerici, preoţi învăţaţi ce mergeau în ţinuturi şi sate 
pentru a vedea cum se ţinea slujba, cât şi laici, ispravnici datori să pună bir asupra diaconilor şi preoţilor 
neştiutori de carte40 • În aceeaşi perioadă domnul se pare că a redactat sau a pus să se întocmească un 
catehism care nu s-a păstrat, dar ale cărui "ponturi" au fost copiate de Ştefan Bosie41 ,  redând esenţa 
învătăturii si organizării bisericii ortodoxe. Politica de luminare a clerului a continuat si în domnia a ' ' . 
treia. Din nou, domnul s-a confruntat cu promovarea clericilor ignoranţi de către chiar mitropolitul 
Nichifor. Măsurile de îndreptare au fost atât administrative - mustrarea lui Nichifor şi rânduirea unui 
sinod obştesc la Iaşi alcătuit din protopopi şi egumeni care hotăra în privinţa hirotonisirii şi a altor 
obiceiuri - precum şi culturale, mult mai semnificative. Astfel domnul a ales pe mitropoliţii Nisei şi 
Sidei împreună cu alţi egumeni să meargă în ţară şi să înveţe pe preoţi, toţi urmând să vină la Iaşi pentru 
examinarea în fata domnului42• În biserica curtii clerul iesean era instruit de un preot învătat în română si ' ' ' ' ' 
greacă41• Reacţia provocată de politica domnului este înregistrată de izvoarele timpului. Enache 
Kogălniceanu reda spaima preoţilor în faţa străduinţei domnului, aproape cu aceleaşi cuvinte în 
capitolele despre domniile lui C. Mavrocordat, dar Cronica Ghiculeştilor consemnează şi efectul 
binefăcător al efortului domnesc : "totusi este adevărat că multi preoti si diaconi au tras mare folos si ' ' l ' ' 
citeau pe întrecute felurite cărţi singuri, iar în ceea ce priveşte slujba bisericească îşi dădeau silinţa s-o 
citească cu o deosebită îngrijire" 44• Aşa cum s-a scris, C. Mavrocordat a avut meritul de a fi dat un 
impuls culturii si mai cu seamă stiintei de carte în rândul clerului, deschizând o epocă nouă în 
învăţământul bis�ricesc tradiţional45 .' 

' 

În munca sa de reformare, C. Mavrocordat a cuprins şi biserica căreia i-a rezervat un loc de 
seamă în administraţia statului. În scopul de a face procedura judiciară mai lesnicioasă, domnul a purces 
la stabilirea atribuţiilor juridice ale bisericii şi despărţirea scaunului de judecată ecleziastic de cel laic, 
domnesc. Din Cronica Ghiculeştilor ştim că Mavrocordat a încercat să organizeze biserica moldoveană 
la fel cu cea grecească pentru a se ocupa de procesele bisericeşti - ce nu erau judecate de mitropolit 
datorită bătrâneţii - şi de a elibera astfel divanul domnesc :  "A îndemnat foarte mult pe zisul mitropolit al 
Moldovei să numească clerici la mitropolie precum sunt şi în celelalte ţări, adică econom, schevofilax, 
sachelar, logofăt". Prilej cu care a izbucnit un conflict căci Nichifor .,ca să nu împartă cu alţii puterea sa 
arhierească nu vroia să încuviinţeze să se numească clerici dintre egumenici aleşi, aşa cum găsea domnul 

" dra. voi. n. doc. nr. 260, 6 aprilie 1 749 <laşi>. p. 288. 
>M M. Păcurariu, op. dr .. p. 345. 
:19 P.feudo-Enaclle KogtTiniceanu, p. 15 .  
411 Ibidem. p. 1 6. 
4 1 Gh. Ghibăncscu, Ponturile religioase ale lui Constantin Voda Mavrucurdat (1 742). în ,,Anuarul. Şcoalei Normale 

de învă!lltori Vasile Lupu din Iaşi pe anul şcolar 1 929-1 930", p. 49. 
"' Cronka Ghiculeşri/ur. p. 623 �i 625. 
41 Pseudn-Enache Koglllnketmu. ip. 37. 
44 Crunica Ghkuleştllor, p. 623. 
4' Oh. Ghib�nc�cu, arr. cir. 
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de cuviinţă, ci dintre preoţii pământeni ca să-i aibă supuşi sub ascultarea sa" 46• Opoziţia sa a fost înfrântă 
şi a luat fiinţă un sinod ce şi-a desfăşurat activitatea după planul domnului. 

Prin măsurile sale, reforma în biserică urmărea înlăturarea dezordinilor, reglementarea 
atribuţiilor şi statului clerului precum şi ridicarea nivelului de cultură al acestuia. Ea făcea parte din 
programul de reformă mai amplu al lui C. Mavrocordat ce viza reorganizarea şi buna funcţionare a 
statului . Mitropolitul Nichifor a sprijinit această politică, dar trebuie repetat că în condiţiile epocii ea nu 
a putut fi aplicată şi respectată în întregime. 

În ultimii ani de păstorie, Nichifor a iniţiat recuperarea hrisoavelor, obiectelor şi moaştelor 
sfinte ale bisericii moldovene duse de Dosoftei în Polonia la sfârşitul secolului XVTI. Aflăm despre 
acţiunea sa numai din răspunsul stareţului mănăstirii Schitul din Polonia, din 12 decembrie 1749, 
însărcinat cu cercetarea arhivelor Liovului şi cetăţii Jolfa (Zolkiew)47• Încercarea - făcută poate după 
exemplul lui Gr. II Ghica ce a cerut restituirea inventarului Mitropoliei moldovene48 - a rămas fără 
rezultat datorită demisiei şi morţii lui Nichifor. 

Pe plan cultural, mitropolitul Nichifor se distinge prin activitatea în domeniul şcolii şi tiparului. 
În epocă, s-a manifestat un interes faţă de şcoală şi tipar din partea domniei. De pildă, încă din prima 
domnie în Moldova, C. Mavrocordat se arătase preocupat de problema instrucţiei şi a culturii în general. 
Încercând să rezolye chestiunea întreţinerii Academiei domneşti a trecut-o pe seama vistieriei. Pentru 
păstrarea calităţii cursurilor, 1-a silit pe mitropolitul Antonie să vegheze îndeaproape pe profesori ceea ce 
a deschis epoca inspecţiilor scolare. Totodată a luat măsuri de sprijinire a elevilor săraci49• Reintors în 
1 74 1 ,  a desfăşurat o politică 

'
şcolară largă prin întăfirea şcolilor de rumânie şi slovenie existente şi prin 

fondarea de şcoli noi latine şi arabe destinate să dea viitorilor slujbaşi o mai bună pregătire 
profesionalăs0• Iniţiativa lui C. Mavrocordat a fost continuată de Gr. II Ghica care la 25 decembrie 1747, 
împreună cu Divanul, a hotărât înfiinţarea a trei şcoli de slavă şi rumânie pe lângă episcopii. Se stabilea 
ca profesorii să fie plătiţi dintr-o dare specială a clerului pentru şcoli şi să fie scutiţi de bir, iar episcopii 
să facă necontenită cercetare scolilor1 • 

Încadrată preocupărilor domneşti faţă de şcoală apare şi măsura mitropolitului Nichifor care 
prin circularea din 7 iunie 1749 a decis obligativitatea învăţământului şi pentru copiii din păturile joase. 
Actul a fost apreciat ca unul foarte înaintat pentru acea vreme, dar poate explicabil prin politica şcolară a 
Mavrocordaţilor şi Ghiculeştilor - care urmărea să dea învăţământului gratuitate şi deschidere pentru 
săraci - şi chiar prin actele de filantropie ale lui N ichifor înainte de 1 7  4952• Conform prevederilor, copiii 
urmau să deprindă "învăt15turile crestinesti" la scolile bisericilor Sf. Nicolae, Sf. Sava, Sf. Vineri din Iasi. tu' ' ' ' t 
Durata frecventării varia în funcţie de caracterul pregătirii profesionale : copiii mazililor, meşteşugarilor 
şi negustorilor urmau cursurile până la 12 ani şi mai mult, iar cei ai preoţilor până la 20 de ani şi mai 
multn. Asemenea stipulaţii exprimă nevoia de cultură şi interesul din epocă pentru instrucţie în general şi 
a clerului în special, manifestat chiar din partea acestuia. Deşi această măsură, alături de altele, nu a 
putut fi înfăptuită, merită să subliniem că reformele lui C. Mavrocordat în direcţie culturală au fost cele 
mai rodnice. A vând ca ideal formarea unei "aristocrafii culte" şi a unei "preofimi învăţate" S4 domnul a 
încercat să generalizeze cultura, fiind sprijinit şi de reprezentanţii clerului, între care se numără şi 
Nichifor. 

46 Cronica Ghicule.pilor. 
41 C. Erbiccanu, op. cit .• p. 18.  
4• M.D. Vlad. Politica intemil şi exumd a domnitorului Gr. 11 Ghica (1726-1 741. /747-174R). in Rdl, 1 985, 38,  nr. 

1 0. p. 996. 
•• A. Camarinno - Cioran, Academitle domneşti din Bucureşti şi laşi. Bucureşti, 1 97 1 ,  p. 74 unde subliniază cll 

solulia lui C. Mavrocordat nu a asigurat regularitatea veniturilor şi chclluielilor Academiei. 
VI Fl. Constantiniu, Con.ftunlin Mavrocordut, Bucureşti. 1 985. p. 171-173.  
51 N. Iorga, l.rtorla bi�·ericii . . . , p. 87. 
52 A. Camariano - Cioran, op. cit., p. 71 şi C. Erbiceanu, Cronicarii greci, Bucuce�ti. 1 888, p. XVI unde citeu.i pe 

Nichifor ca întemeietor al unei fCOli pentru copiii orfani şi slraci din laşi in 1729. 
53 C. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei. . ., doc. nr. XVDI. p. 16. · 

54 L Minea, • .Refomw" lu.i Constantin Mavrocorchu. Generalitdţi şi pdreri vechi, in Cl, an ll-Ill. 1926-1 927, 
p. 238 'i 24 1 .  
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Tiparul a fost cuprins în politica cultural� domneasc�. la rândul s�u. Tot în a doua domnie, C. 
Mavrocordat a început reluarea activit�pi tipografice şi a dispus măsuri pentru diversificarea lui, aşa cum 
reiese din .jronic�: "Poroncit-au Evanghelii, Apostole şi Leturghii, dând poruncă mitropolitului şi 
episcopilor să facă tipografie fieştecari la eparhia lui, ca sî tip�ească c�ţi pi-nţăles. Şi aşa s-au apucat de 
au făcut stanbă şi de atunci şi până acum lucreadză ace pomenire în p�ântul Moldovii. Cari, la aceasta 
au lăsat mare pomenire în ţările aceste" 55• Măsura domnului de a înlătura starea precară a tiparului 
moldovean a dat roade. A fost fondată o tipografie episcopală la Rădăup sub auspiciile politicii lui 
Constantin Mavrocordat ·şi sub îngrijirea episcopilor Varlaam şi Iacov Putneanul56, în funcţiune din 1 744. 
Se adaugă aducerea lui Duca Sotiriovici la Iaşi şi deschiderea tipografiei sale privilegiată de domn57• Nu 
este clar dacă până la 1 755 - când Iacov Putneanul reorganiza tiparniţa mitropolitană - această tipografie 
a funcţionat58• Merită totuşi să amintim câteva titluri fără menţiunea tipografiei, fie şi numai din cauză că 
au apărut în anii politicii culturale largi a lui C. Mavrocordat şi nu sunt mai puţin reprezentative decât 
altele pentru climatul epocii : Evanghelie ( 1741 ), Evhologhion ( 1 74 1 ,  1 744, 1 745,), Octoih ( 1742), 
lnvăţături preoţeşti despre şapte Taine ( 1 745), Sinopsis ( 1747) ş.a.m.d.59• Tiparniţa episcopală rădăuţană 
a scos la lumină câteva c�ţi în perioada 1 744-1 746 : Catavasier ( 1744), Antologhion ( 1745), Ceaslov 
( 1745, 1746), Liturghia Sf Ioan Gură de Aur ( 1 745)60• Dar în această epocă cele mai multe scrieri se 
datorează iniţiativei particulare. Duca Sotirovici a dat la iveală numeroase lucr�i de cult în româneşte : 
Psaltire ( 1 743), Liturghie ( 1 747), Triod ( 1 747), Psaltire ( 1 748), Rânduiala osfeştaniei mici ( 1 749), 
Molivelnic ( 1 749), Octoih ( 1 749), Canonul Sf Spiridon ( 1 750), Ceaslov ( 1 750), Adunare de rugăciuni 
( 175 1 ), Târnosanie ( 1 759l' .  Trebuie să evidenţiem că mitropolitul Nichifor a suspnut politica 
domnească de ajutorare a tiparului, aşa cum reiese din binecuvântarea dată c�ţilor ieşite de sub teascul 
rădăuţan şi al lui Duca Sotiriovici. Acum a început traducerea cărţilor de cult în româneş}e în mod 
special de către D. Sotiriovici, c�turar de o aleasă instrucţie, preţuit şi sprijinit de domnie62• In schimb, 
tipografiile bisericeşti publicau tipărituri româneşti într-un ritm mai scăzut. 

Un alt fapt de tipar cu o semnificaţie mai largă a fost editarea unor c�ţi arabe în timpul 
domniei lui 1. Mavrocordat şi a păstoriei lui Nichifor. Este vorba de a doua etapă a relaţiilor româna
arabe legată de personalitatea urmaşului lui Athanasie IV Dabbas, patriarhul Silvestru al Antiohiei. 
Acesta a vi2;itat Bucureştiul în 1 729-1730, unde a reorganizat ce mai rămăsese din tipografia arabă, şi 
Iaşii în 1 744-1 74963• În capitala Moldovei a reuşit să creeze o tiparniţă arabă nouă la mănăstirea Sf. 
Sava, mutată mai târziu la Bucureşti. Întemeierea a fost o reacţie la acţiunea prozelită catolică în 
Antiohia şi s-a realizat, asemeni celei din epoca brâncovenească, cu reazemul domnilor din Ţ�ile 
Române, acum al Mavrocordaplor. Apărută cu un anumit scop, tipăriturile arabe ieşene sunt mai cu 
seamă dogmatice; prima carte a fost Arbitrul adevărului şi expunerea dreptăţii de patriahul Nectarie al 
Ierusalimului, tradusă de Silvestru şi completată cu Manual împotriva infaibilităţii papei al lui Eustratie 
Argentis, tălmăcit de preotul Masaad Nasu în 1746. A urmat Cina cea divină, prescurtare de Eustratie 

�� Pseudo-Enache Kogdlniceanu, p. 16. 
56 Pentru o discuţie nouă asupra tipografiei de la Rădău�i v. Şt. Lemny, Tipografia de la Rddiluţi, centru de culturd 

romAneascd in veacul XV/11, în "Suceava Anuarul Muzeului judeţean", 1 8, 1 98 1 ,  p. 3 1 1-3 1 9. 
" Din bibliografia despre Duca Sotiriovici cităm studiul documentat al lui C. Turcu, Cdrţi, tipografi şi tipografii din 

Moldova in secolul al XV/Il-lea, în MMS. nr. l-2, 1 960, p. 21-32. 
� C. Turcu, art. cit., p. 29 observi apariţia unor chţi la Iaşi începând dinl74l tlri. indicarea tipami�Ci şi crede cA 

s-au tipArit în singura tipografie existentA atunci, a lui Duca Sotirovici. M. Tomescu Istoria dlrţii . . . , Bucureşti, 1 968, p. 99, 
afirmă eli tipografia mitropoliei a avut o activitate sporadicA în prima jumătate a veacului xvm şi şi-a încetat-o între 
1735-1749; în schimb M. Păcurariu, op. cit., p. 343, atribuie o parte din aceste cirţi tipami!Ci mitropolitane. Un răspuns sigur 
vor putea da cercetările viitoare. 

59 BRV, voi IV, p. 55-57, nr. 73, 74, 76, 8 1 ,  87 'i voi. n, p. 87, nr. 242 ti p. 102, nr. 260. 
00 ŞL Lemny, an. cit., p. 3 1 8. 

. 
6 1  BRV, voi. Il,  p. Q�, nr. 255, �- 102-1 04, nr. 262, p. 109-1 10, nr. 268-269, p. 1 12-1 13, nr. 272 ti 274, p. 1 19, nr. 

278 fl voi. IV, P- 69, nr. 1 0 1  �� 103. V. fi C. Turcu, an. cii., p. 28 şi C. Tag1iavini, O P.rallire româneascd necunoscUld din 1 748, tn ARMSL, s. III, l. XI, nr. 8, Bucurcfti. 1 942, p. 173-184. 
· 

62 Ibidem, p. 177, n. 1 .  
"-' L .  Dcrntny, C. Papacostca Daniolopolu, Carte fi tipar tn societatea romflneasc4 fi .rud-e.rt europeand (sec. XVII

XIX), Bucureşti, 1 985, p. 1 7 1- 1 72. 
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Argentis şi Colecţia hotărârilor a două sinoade convocare la Constantinopol despre catolicismul în 
Siria, ambele în 174764• 

După mai mult de 1 O ani de păstorie, Nichifor a părăsit scaunul mitropolitan de bună voie. 
Cererea sa de paretisis din 27 octombrie 1750 înşiră motivele retragerii sale şi, lucru demn de subliniat, 
recunoaşte obiceiul ţării de a-şi alege proprii ierarhi dintre pământeni : "Vârsta s-au învechit, virtutea au 
slăbit, a mai chevernisi scaonul putinţă n-au rămas. Pre cine dar Dumnezeu a lumina pre Măriia Ta, cu 
sfatul dumnealor boierilor, pue Măriia Ta din pământeni Mitropolit, că aşea am cunoscut a fi şi drept şi 
de laudă Mării Tale şi de folosul a toată ţara. şi blagoslovenia lui dumnezeu şi a Smereniei Noastre să 
fie asupra Mării Tale" 65• Ea este măsura respectului arătat faţă de tradi�e de acest ierarh străin, dar 
trăitor vreme îndelungată între români, şi marchează încheierea acestui intennezzo de excepţie, care a 
fost păstoria lui Nichifor, în rândul mitropoliţilor pământeni. 

Curând după retragere, Nichifor a murit la 14 februarie 1 75 166• Dar destinul său nu s-a sfârsit ' 
aici. De numele lui se leagă o carte sobornicească din 1 ianuarie 1 752 care interzicea ocuparea scaunelor 
arhiereşti ale Moldovei de către străini şi amintea de o astfel de învoire la alegerea lui Nichifor. Recent, 
analiza riguroasă întreprinsă de Ştefan S. Gorovei a demonstrat că actul este un fals, prin nepotrivirile 
documentare şi logica istorică, fiind confecţionat în contextul specific al încălcării drepturilor bisericii de 
fanarioţi în 1786 şi al reacţiei locale, aparţinând categoriei fals1,1rilor patriotice67• Autorii au ales referirea 
la Nichifor atât datorită caracterului deosebit al păstoriei sale - prima a unui străin impus de domn - cât 
si succesiunii dificile a lui Iacov Putneanul, urmasul său în scaun, care desi "om cu purtări cuviincioase ' ' ' 
şi pildă bună, a fost însă silit să cheltuiască cam treizeci de pungi până să înlăture pe un arhiereu 
străin" 68 • Amănuntul tentativei de corupere, în fapt ulterior lui Nichifor, se regăseşte în cartea 
sobornicească prin afirma{ia că la bătrâneţe acesta a călcat angajamentul de a alege urmaş dintre 
pământeni şi a cedat mitropolia unui grec, fiind cumpărat. Aceste elemente de bază au fost reperele 
istorice ale plăsmuirii actului din 1752, de fapt din 1787. Deşi neadevărată, cartea din 1752 este o 
mărturie a mecanismului memoriei istorice colective, a selecţiei operate şi, de ce nu, a folosirii trecutului 
în funcţie de nevoile prezentului . 

În ceea ce priveşte pe Nichifor Sidis, faptele înfăţişează chipul unui ierarh vieţuitor în Ţările 
Române unde şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii, recunoscut pentru ştiinţa sa, apropiat şi 
colaborator al domniei şi care s-a conformat legii nescrise a ţării, deşi tocmai prin încălcarea ei ajunsese 
la cea mai înaltă demnitate ecleziastică a Moldovei. 

Anexă 

1 728 Menfiune despre hirotonisirea în funcţia de mitropolit al Sidei al acum alesului (în 
scaun) Mitropolit al Moldovei, chir Nichifor. 

Datorez numirea (ca mitropolit), învăfătura evanghelică, harul cetăfii cereşti pe pământ şi 
jurisdic{ia preaslăvililor ierarhi, ce au venit, (fiind) strânşi în sinod. 

Rânduiala dumnezeiască cea de trebuinfă a statornicit pentru totdeauna că din ea porneşte 
izvorul cel dintâi al sfintelor taine ale Sf. Biserici a lui Hristos şi fâşnesc izvoarele de har sufletesc 
mântuitoare. (Care) fac luminate cuvintele minunate sufletului drept credincioşilor, înfăfişând 
învăfătura pe înfel�s. pentru mărirea cerească, creşterea întru Hristos, înălfarea sufletească şi 
devenirea omului desdv!Jrşit, măsura a răsplăţii lui /Jristol·, după (pilda) Preafericitului Apostol, şi în 
sfârşit sd conducă şi să cdlduzească pe aceştia, ceea ce este spre �esf�tar�a D�'!'nulu_i. P_ent:u �cee� .

s-a 
pregdtit fn mod canonic fntreaga lume, arhiereii fndrumitton şt ept.n:opu p4zttort at btsenctlor 

.. M. Pllcurariu. op. cit., p. 624--{i25 . 
._, N. Iorga, Condica de hirotonii a Moldovei, in BCIR, nr. 3, 1 924. p. 3. (subl. ns.) 

_ 

tJ. Pseudo rnache Kos:lflniceanu, p. Vlll-IX ef. Mlitei emnieaftllui !li! O llfallln venepanA: 
67 Ştcfon s. Gorovci, art. cit. �i pentru punctul de vedc.rc opus v. Cipria� Zaharia, la..if Muşat, fntdiul mare ierarh 

rmntJn. Noi mărturii privind vit1ţa culrurald şi spiritualil a Mnldnvet tn secolele XN ŞI XV, 1 987. p. 209-2 1 2, n. 1 3  . 

.. Cronica Ghiculeşrilor, p. 643. 
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D�mnului de pretutindeni, împărtăşind celor pioşi harul duhovnicesc şi învăţând şi îndrumând pe fii 
luminii spre lumina ne întunecată şi veşnică, pentru înfăptuirea celor de mai sus. 

Astfel, în adevăr, fiind cunoscute de ortodocşi ajutorul arhieresc de nevoie pentru cele de 
trebuinţă sufletului şi trupului şi ajutorul necesar al Preasfinţitului Scaun patriarhal ecumenic şi având 
datorie neapărată de veghe, Smerenia noastră am vegheat bisericile şi parohiile de pretutindeni. Am 
arătat grijă şi râvnă nu numai acelora ce s-au întâmplat să se afle în lipsă de acest har duhovnicesc şi 
de mir şi acelora ce şi-au păstrat de la început clerul creştin, dar chiar şi eparhiilor acelora în care d,e 
mult nu au înflorit cinstea şi pacea scaunelor arhiereşti, a lumii creştine aşezate, iar mitropoliţii ce au 
fost aleşi oficial (nur au fost cinstiţi canonic. In faţa nenorocirilor trecute, a atacurilor barbare şi a 
suferinţelor (din partea) celor de alt neam, clerul ecumenic a scăzut şi prezenţa arhiereilor a devenit de 
lipsă, (iar) cei cinstiţi şi respectaţi în slujba preoţiei s-au salvat (mergând) în pustiu. (De aceea) am 
reaşezat bărbaţi vrednici şi am lucrat cu osârdie pentru cinstea şi harul preoţesc pentru a nu ajunge nici 
la defăimarea cu totul a preţuirii acestor scaune arhiereşti vechi şi la devenirea funcţiei zadarnice, nici 
La pierderea bărbaţilor împodobiţi de virtuţi şi a harului preoţesc, în folosul celor Lacomi şi puternici, 
încât nenorocitul popor evlavios să se lipsească de îndrumare şi de aceea să se slăbească folosul 
urmaşilor. din pricinile pomenite, am făcut pentru mitropolia Sidei, pe de o parte, care din vechime a 
fost supusă patriarhiei aşa cum se arată în cataloagele sfintelor cărţi şi pentru numeroşii arhierei, pe de 
altă parte, ce au fost rânduiţi să călăuzească până acum prin harul şi cinstea arhiereşti. Şi au fost 
cinstiţi în această slujbă arhierească de patriarhii de dinainte, demni de veşnică pomenire. Prima dată 
(au fost numiţi) sub patriarhul de veşnică amintire Gavril şi (cel dintâi) arhiereu aşezat în funcţie a fost 
răposatul chir Ierotei. Şi am dat această reaşezare unui arhiereu, având cinstea acestei funcţii spre 
puterea, slava, mărirea şi pacea arhieriei. Aflat în Constantinopol, am dat voie oficială fraţilor mei, 
preasfinţii arhierei şi hipertimi, să voteze canonic, după aşezământul ecleziastic, pe care va fi de 
preferat pentru hirotonisirea în această stare. De aceea, sub (conducerea) Lui chir Gherasim al 
Heracleei, cei adunaţi, chir Au.xentie al Cizicului, chir Serafim al Nicomediei, chir Callinic al Niceei, 
chir Nicodim al Calcedonului, chir Ca/linie al Anchialosului, chir Iacov al Atenei, chir Partenie al 
Dramei, chir Macarie al Selimvriei, chir Nicodim al Derconului si chir Ioachim al Cassandrei au . . 

judecat şi au ales dintre alţii, fiind preferat cinstitul sachelarios al mitropoliei din Nauplia, în 
Pelopones, evlavios între preoţi, preot chir Nicolaos. Care pentru harul arhieriei întru Dumnezeu şi-a 
schimbat numele după aceea în Nichifor, fiind bărbat cionstit şi cucernic, 4ânt şi cuviincios, blând şi 
Lăudat întru cei vestiţi. Are evlavie între orăşeni, nu numai vârsta preoţiei trebuincioasă ci şi de 
asemenea este înzestrat cu daruri sufleteşti şi trupeşti. Prin urmare, Preasfinţitul Mitropolit al Sidei chir 
Nichifor, iubitul frate întru Sf. Duh, se obligă pentru această eparhie şi mitropolie ne ocupată până acum 
de clerul creştin, să îndrume tunna credincioşilor, mai cu seamă în funcţia (de Mitropolit), să păstreze 
cinstea şi vrednicia scaunului arhieresc, să i (le) confere ca un cleric înzestrat cu putere de 
nezdruncinat, arhierie şi demnitate (încât) să fie, să se vorbească şi să se recunoască pretutindeni (ca) 
Mitropolit al Sidei şi arhiereu cu adevărat, după lege şi canon. Şi să binecuvânteze şi să sfinţească pe 
creştinii supuşi lui şi să-i înveţe dogmele şi învăţăturile sufleteşti şi să-i îndrume spre iubirea de 
Dumnezeu ş.a.m.d. Şi să execute toate (treburile) arhiereşti care vor fi, să înştiinţeze pe înaintestătătorii 
locurilor potrivit învăţăturilor canonice, ca arhiereu numit (canonic) şi adevărat. 

· Hurmuzaki Iorga, - do,·umente. voi. XW. 2, doc. nr. DCCCCXID, p. 937-939. 

m in act nu existi vreo nega(ic. dar din text reiese că acesta este sensul ti deci n.x:esar.l adăugarea ei. 
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ELENA CHIABURU 

UN TIPOGRAF MOLDOVEAN DIN SECOLUL AL XVID-LEA: 
MffiAll.. STRELBITCHI 

' 

O figură interesantă ivită în Moldova secolului al XVIII-lea este în mod sigur preotul Mihail 
Strelbitchi sau Strilbitchi (semna în ambele forme). Personalitatea complexă a acestuia a fost intuită încă 
din 1 905 de Emile Picat, secretarul particular al regelui Carol I, în Notice bibliographique sur le 
protopope Mihail Strelbiskij, lucrare apărută la Paris 1 •  Informa Vile acelui studiu au fost reluate de 
Dimitrie Dan în Protopopul Mihail Strelbiţchi. (Schiţă biografică şi bibliografică), "Candela", CemăuV, 
19 12. 

Personajul a fost cunoscut şi de Nicolae Iorga, care face câteva referiri sumare asupra lui în voi. 
VID din Istoria românilor (Revoluţionarii), Bucureşti, 1938 şi în voi. II din Istoria bisericii româneşti, 
Bucureşti, 1928. Numele lui Stre1bitchi apare în Bibliografia românească veche, voi. II, Bucureşti, 19 10, 
iar în câteva lucrări referitoare la istoria tiparului şi a artei grafice româneşti se fac menţiuni generale, 
dar un studiu complet asupra vieVi şi activităţii sale deocamdată nu s-a făcut. 

Demersul nostru îşi propune să realizeze o prezenţare a diverselor laturi ale personalităţii lui 
Mihail Strelbiţchi prin coroborarea informaVilor cunoscute. Abordarea se va face cronologic din punctul 
de vedere al istoriei tiparului în Moldova, realizându-se totodată încadrarea în epocă. În acest scop am 
folosit diverse surse de informare: colectii de documente, monografii referitoare la istoria bisericii 
româneşti, a tiparului, a epocii în care Strelbiţchi a trăit, dicVonare etc. Vom încerca să corectăm unele 
informaţii eronate descoperite pe parcursul cercetării prezentând argumentele necesare. 

Mihail Strelbiţchi, "acest rar şi curios protopop din Iaşi2, a fost legător de cărţi, gravor rafinat şi 
meşter tipograf cu o pasiune pentru tipar comparabilă cu aceea a mitropolitului Antim în altă vreme, dar 
şi protopop, econom, exarh al Mitropoliei Moldovei. A vea pretenţii de nobleţe şi blazon\ îndreptăţind 
astfel aprecierea lui N. Iorga: "un spirit occidental, amator de cărV frumoase, elegant legate, de rafaelici 
îngeraşi grăsuţi şi dornici de a se juca până şi cu insignele episcopale. Întreg secolul al XVIII-lea trăieşte 
în gravurile acestuia menite mai degrabă lecturii distrate a unei femei elegante decât a cuvioşilor călugări 
moldoveni . . .  Alături de fiul său Policarp, el se amuză să ilustreze cu alegorii" cărple4• Mihail Strelbiţchi 
a fost cel de-al doilea tipograf particular din Moldova. 

Originea acestui personaj este controversată. Astfel, D. Dan consideră că era palon de origine, 
însă rusificat şi de confesiune ortodoxă�. T. G. Bulat împreună cu T. Mihăilescu îi găsesc aceeaşi origine 
polonă6• N. Iorga consideră că era un rus venit în Moldova din Constantinopol prin Muntenia7, G. 
Ştrempel îl consideră tot preot rus8, iar M. Păcurariu ca fiind rus de origine poloneză (Strzelbicki)9, 
Andrei Eşanu, în Contribuţii la istoria culturii româneşti, Bucureşti, 1997 la p. 142, menţionează foarte 
exact, că Mihail Strelbiţchi a trăit între anii 1730 şi 1 807 şi a fost originar din oraşul ucrainean Mirgorod, 
fără a preciza, din păcate, sursa din care s-a informat. Dar, se pare că din familie Mihail Strelbiţchi ştia 
româneste 10• · 

' 

1 Din păcate nu am reuşit să o vedem. 
2 Dumitru Furtună, Preofimea rom1Jn4 in sec. al XVIII-lea, Vălenii de MWlte, 1 9 1 5, p. 165. 
3 N. Iorga, Istoria romiJnilor, voi. Vill: Revolufionarii, Bucureşti, 1938, p. 14;  (in continuare Revolufionaril). 
4 N. Iorga, Tipografia la romiJni, in Scrieri despre art4, Bucureşti, 1968, p. 2 1 8-219. 
s Dimitrie Dan, op. cit. , p. 3. 
6 Bulat, 1/pami(ele moldoveneşti de carte biseric:easctl de la Mitropolitul Varluum la Mitropolitul Vcni"min 

Costuchi. tn MMS, 1 97 1 ,  nr. 5-6, p. 355. ;  T. Mihililcscu, Aportul lui Mihail Strdbiţchi fii orientarea laic/1 a tiparului fn 
Moldova la sfârşitul sec:. al XVIII-lea, in voi. Prima sesiu11e .ştiinfifi<-·tJ ele bibliologie şi documentare . Hucureşti 1957, p. 1 5::1.  

7 N. Iorga, Tipografia la romtlni, p. 2 1 5. 
• Şln::mpel, Re/afli romtlno-ru.<e in lumina tiparului, Hucun::�ti, 1 956, p. ::14. 
• Mircea Pllcurariu, Dic:ţionqrul teoloxilor romllni. Bucureşti, 1 996, p. 422. 10 Dimitrie: Dan, op. cit. , p. 4. 
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Conform obiceiului medieval de transmitere a meseriei din tată în fiu, Mihail Strelbiţchi 
provenea dintr-o familie de preoţi ce practicau gravura în aramă şi în lemn 1 1 , poate chiar şi meşteşugul 
tipografiei. De altfel, regula este păstrată şi în familia lui : însuşi fiul Poli carp se ocupa cu meşteşugul 
gravurii în tipografia tatălui său, deşi la un moment dat este "podporucic" în armata rusă. 

Georgeta şi Nicolin Răduică afirmă că Mihail şi Policarp Strelbiţchi erau fraV12• AfirmaVa se 
dovedeşte a fi eronată, deoarece, într-o scrisoare trimisă din Breslau la 2 1  februarie 1 788 de Mihail 
Strelbiţchi mitropolitului Moldovei Leon Gheuca, se scrie : "Nurorii mele îi voiesc tot binele şi sănătate; 
eu sunt sănătos într-un loc cu feciorul meu Policarp podporucic"13• Gravor şi tipograf era şi ginerele, 
preotul Simeon Isoteschi 14• 

Doi fra�. Jan şi Teodor Strelbiţchi, gravori în aramă, au lucrat în 1695 la Kiev iar între anii 
1705 şi 1709 la Cemigov. T. Mihăilescu presupune că Mihail Strelbiţchi era nepotul lui Jan15• 

Mihail Strelbiţchi a venit ca preot tânăr la Iaşi într-o epocă de renaştere a tiparului 
moldovenesc, găsindu-şi iniţial ocupaţie la Mitropolie ca gravor şi legător de cărţi bisericeşti. Tipografia 
Mitropoliei era instalată în acea vreme pe Uliţa Mare, pe lângă biserica Sf. Gheorghe (Mitropolia veche), 
într-un imobil construit după incendiul din 1753 16• 

Deşi N.  Iorga afirmă că Strelbiţchi ar fi venit în Iaşi la 1 76417, apariţia lui în oraş este dovedită 
încă din 1756, prin gravura existentă în Mreaja apostolică a lui Nicolae Mauroides ; portretul autorului 
este semnat de ,jerei Mihaila Strilbit" (Strilbiţchi) 18 •  Tot în acel an a legat în piele cu flori aurite 
Pomelnicul mănăstirii Putna ; pentru acest Pomelnic a făcut şi o supracopertă (Dimitrie Dan spune "o 

· teacă") de piele, întipărind pe ambele părţi o notiţă aurită : "S-au lucrat de popa Mihai în Iaşi". În anul 
1 759 a legat Lythiariul schitului Doljeşti, iar câVva ani mai târziu va lega Ithica leropolitica lui 
Vartolomei Măzăreanul19, apărută în 1 764. Gheorghe Ghibănescu, cercetând în anul 1 934 Biserica Sf. 
Nicolae Domnesc, a descoperit între cărţile slavoneşti câteva Minee pe lunile mai, septembrie şi 
moiembrie, tipărite la Kiev în anul 1 750, fiecare având pecetea : " + KpEH MHX'hHI\'h GTpHABHlfKH 
(lerei Mihai Strilbiţchi) dat. 1 76 1 "  (Gh. Ghibănescu, Biserica Sf Nicolae Domnesc, Iaşi 1 934, p. 

44). 
Toate aceste însemnări indică faptul că Mihai Strelbiţchi s-a integrat foarte repede în 

societatea cultă din Moldova acelei vremi. 
O altă menţiune despre începuturile lui Mihail Strelbiţchi la Iaşi se află în documentul din anul 

7265 ( 17 57) mai 20, prin care Matei Ghica vodă întăreşte preotului Mihail Strelbiţchi cumpărătura unui 
loc de casă cu ogradă de la Ioniţă stolnicul : "Facem ştire cu acest ispisoc al Domniei Mele tuturor . . .  că 
au venit înaintea Domniei Mele . . .  preutul Mihail Strilbiţchi cu un zapis pentru un loc de casă şi cu 
ogradă ce I-au cumpărat de la un Ioniţă stolnicul, căruia i-au dat 40 lei, bani gata, fiind şi lui tot danie de 
Ia d(umnea)lui căpitanul Antohie ce-au fost Căpitan mare, în care zapis şi mărturie erau iscăliV 
d(umnea)lor Ilie Costachi biv vei paharnic şi Antohie biv vei căpitan şi preutul Ştefan de la Biserica 
Domnească, şi Georgie vătav za aprozi, şi Ştal pisar şi Neculai sin pisarului şi Toma Luca stolnicul. 

Văzând Domnia Mea mai sus numiţii boieri şi megieşi iscăliţi, îndată am orânduit Domnia 
Mea Ia d(umnea)lui vei logofăt şi d(umnea)lui încă au orânduit vomicii de poartă, anume pe Ştefan 
Popescu! şi pe Ion Meleghi şi pe Tănase Meleghi . . .  şi au măsurat locul cu stânjenul de opt palme 
domneşti ; începând din partea d(umi)sale Costachi biv vei paharnic, din deal, în sus, alăture cu zaplazii 
până în colţ s-au găsit 17 pol stânjeni, şi de acolea s-au întors, măsurând peste pârâu spre casa lui Ştal 

1 1  Ştrempd, up. cit. , p. 34. 1 Il Ckorgela şi Nieolin Rlduică. Calendare şi almLJnahuri romiJneşti (173ţ-19/B), Bucureşti, 198 1 ,  p. 586 �i 
Dicţionarul presei româneşti ( 1 731-1918), Bucureşti, 1995, p. 1 15. 

" V. A. Urechia, Documente dintre 1 789-/ROO, Extraa din ARMS1, Bucure,ti, 1 889. p. 20. 

14 Dan, op. cir. , p. 4. 

" Mircea Tomcscu, Calendarele rom!Jne-rti (1 733-1830). Studiu fi bibliografie, Bucun:,ti, 1 1J57, p. 25.; Mihli1escu, 

op. cit. p. 1 53- 1 54. 
16 Dan Blld1rlu, Ioan Caproiu, lafll vechilor zidiri. Ia�i. 1 974. p. 269. 
17 Iorga, /.rtoriu Biseridi romdneşti, vol. ll, Bucuretti, 1 928, p. 1 83. 
•• Bibliografia romdneasc4 veche, vol. Il, Bucureşti, 1 910, p. 137;  (în continuare: BRV, TI). 
19 Dan, op. cit., p. 7. 
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pisarul si s-au găsit 1 1  stânjeni, şi de aice, drept la deal până în drumul ce merge la feredeu, şi s-au aflat 
19  stânj

'
eni ; şi de aice alăture cu drumul ce merge spre poarta d(umi)sale Costachi vei paharnic şi păr în 

stâlpul porţei s-au găsit 1 9  stânjen1"20• 
Putem considera deci că Strelbiţchi se afla în Iaşi de mai mulţi ani şi că acum se hotărâse a se 

stabili definitiv ; poate că între timp se căsătorise. Un argument în plus în favoarea acestor afirmaţii 
fumizeazâ zapisul mitropolitului Iacov Starnati din 16  august 1 798;  acesta se obliga să-i dea lui Mihail 
Strelbiţchi o ţigancă în schimbul alteia pe care a luat-o din "clironomia lui Mateiu, nepotul de fecior 
Protoiereului Mihail, pe care au căsătorit-o după un ţigan al Mitropoliei"21 • Deci, la 1798 protoiereul era 
o persoană relativ în vârstă, cu familie şi cu o oarecare stare materială. 

În 1 760 mitropolitul Moldovei, Iacob Putneanul, este înlocuit cu fostul mitropolit al 
Salonicului, Gavriil, fratele domnitorului Ioan Teodor Callimachi. Mihail Strelbiţchi va câştiga 
aprecierea noului Mitropolit, astfel încât gravurile Evangheliarului tipărit în 1 762 la Iaşi sunt datorate lui 
"ierei Mihail St(re)lbitki" şi călugărului Teofan22• 

Desi este admis în general că Strelbiţchi s-a aflat în Iasi între 1 756 si 1786, Dimitrie Dan 
afirmă că nu�ele său apare pe o fsaltire tipărită în Basarabia în 1 Tl623, afirmaţie �are nu se susţine. 

Preotul Mihail este numit în anul 1 777 protopop şi exarh al Mitropoliei Iaşilor aşa ctlm indică 
Catahisisul din acel an, care s-a tipărit "fiind ostenitoriu şi chivemisitoriu Protoierei Mihail Strilbiţchi, 
exarhu Mitropolii din Iaşi"24• 

Mihail Strelbiţchi se va ocupa de atunci în mod oficial de tipografia Mitropoliei Moldovei. El 
va iniţia un curent de comercializare a tiparulue5• Deşi, încă din 1 777 Mihail Strelbiţchi execută o 
comandă particulară de carte, tipărind un Ceaslov "cu toată cheltuiala dumisale paharnicesei Ianicăi fiica 
răposatului Radul Racoviţă biv vel logofăt", pe care aceasta îl va dărui "pe la mănăstiri şi pe la biserici 
ca să pomenească numele dumisale"26, Andrei Eşanu consideră că abia din 1 778 Strelbiţchi arendează 
tipografia mitropoliei (Eşanu, op. cit. , p. 142). Mihail Strelbiţchi va păstra toată viaţa această 
disponibilitate de a lucra după diverse comenzi, fapt care îl determină pe T. G. Bulat să vorbească despre 
"imixtiunea cam îndrăzneaţă a protoiereului Mihail Strilbiţchi" şi despre "buna tradiţie românească ce se 
stricase pe timpul îndelungatei păstorii a mitropolitului Gavriil Callimachi'm. 

În 1 778 apare Catavasieriul, în 1 782 Psaltirea Prorocului şi împăratului David, iar la 
24 octombrie o Prăvilioară. 

Din 1785 Strelbiţchi face un pas mai departe, încercând o laicizare a producţiei de carte. 
Aceasta îl va determina pe N. Iorga să considere tipăriturile sale drept nişte ,.cărţi ciudate, din cu totul 
altă direcţie, hoAtărât apuseană"28 (cărţile erau ciudate, evident, în raport cu ceea ce se tipărise până atunci 
în Moldova). Incepea astfel tranziţia de la cartea bisericească spre cea laică, deşi operaţiunea se 
desfăşura deocamdată tot sub patronajul bisericii. Prima dintre aceste cărţi este Alfavita sufleteascd iar la 
8 august 1785 urmează Calendariul pe 1 12 ani ,.scos din multe feluri de cărţi", alcătuit si tradus de 
tipograf. Este primul calendar tipărit în Ţările Române (afară de cel tipărit în Transilvania in 1733). În 
vremea când în Europa apuseană erau la modă localizările encefalice ale fenomenelor sufletesti 
Strelbiţchi traduce şi tipăreşte la 16 octombrie 1 785 Curioznica şi în scurt arătare celor ce iubes� � 
cerca vrednice învăfături după fiziognomie. Orientarea laică este continuată în 1 796 prin tratatul lui 
Nicolae-vodă Mavrocordat Contra nicotinei. Autorul era bunicul Domnului din Scaun. Om foarte cult, 
Alexandru Ioan vodă va fi "gustat" publicaţiile ,.curioznice" ale tipografului şi-1 va fi îndemnat să le 
scoată. Aceste tipărituri indică faptul că Mihail Strelbiţchi era o persoană instruită, cu apetit intelectual si 
cu lecturi bogate, bun cunoscător al ideilor la modă în Europa vremii sale, dar si că boierim�a 
moldoveană a vremii-era receptivă la asemenea lecturi. 

' 

20 Dan, op. cit. , p. 1 5-16; Codrescu, Uricariul, tom X, p. 60. : Creştere" coleC(iunilor Accu.lemiei, no. XXXI-XLlll, 1 920-1932, Bucureşti, 1 936, p. 157.  
BRV, Il .  p. I:'i9- 1 60. 

2-' Dan. op. cit .• p. 7.  
21 BRV, IT, p. 220-22 1 .  
ts Vezi şi T. Mihll.ilescu, (op. c:it). 26 BRV, II, p. 22 1 .  
l? Bulat. op. cit. , p. 359. 
'" Iorga. R�oluţionarii, p. 1 3 .  
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În 1785 tipăreşte Hrisovul lui Alexandru Ioan Mavrocordat, desigur în urma unei comenzi a 
Domnului, punând astfel tiparul în slujba puterii politice. 

Lucrând totuşi în tipografia Mitropoliei, Strelbiţchi va tipări şi cărţi religioase. Astfel, în 1 785 
apare Evhologhionul adică Molitvenic iar în 1 786 Octoihul adică Osmoglanicul ; acesta din urmă 
cuprinde unele învăţături pentru cine "vrea să se procopsească la Curtea domnească", în care se vede 
acelaşi spirit nou. Este ultima carte lucrată de Strelbiţchi în tipografia Mitropoliei. 

Gravurile şi omamentele cărţilor publicate de Mihail Strelbiţchi au fost lucrate de el însuşi 
împreună cu fiul Policarp. Prin contribuţia lor gravura tradiţională moldovenească primeşte un caracter 
modem. Imaginile, create cu rafinament şi cu un simţ artistic deosebit, sunt atât de sugestive încât îl 
determină pe N. Iorga să considere că "întreg sec. al XVIII-lea trăieşte în gravurile" lor9• 

Protoiereul Mihail Strelbiţchi joacă în istoria Moldovei şi un oarecare rol diplomatic30• El se va 
implica în raporturile politice ale Moldovei cu Rusia, dirijate pe de o parte de contele Rumeanţev, 
reprezentantul împărătesei, iar pe de alta de Leon Gheuca, noul mitropolit al Moldovee• .  S-ar putea că 
Strelbiţchi să fi făcut parte din a-nturajul generalului Rumeanţev încă din timpul ocupaţiei ruseşti dintre 
1 769 si 1774 . . 

'Credem că afirmaţia lui G. Ştrempel, conform căreia Strelbiţchi ar fi intrat în relaţii cu rusii 
deoarece era "înglodat în datorii" nu este întrutotul adevărată. În vremea aceea în ambele Princip�te 
Române exista un puternic curent de emancipare de sub dominaţia otomană. În Moldova, numeroşi 
boieri, în frunte cu Mitropolitul, manifestau sirgpatii filoruse, astfel încât Strelbiţchi nu va fi făcut 
altceva decât să se integreze curentului general. 

V. A. Urechia îl prezintă drept un "spion muscălesc"32, părere împărtăşită şi de Dimitrie Dan : 
"făcea pe agentul generalului rus Rumeanţev şi rnijlocea corespondenţa acestuia cu Leon Gheuca, 
mitropolitul Moldovei'm. Andrei Eşanu, într-un studiu consacrat, de asemenea lui Mihail Strelbiţchi, 
admite si el că acesta a fost "informator si spion în folosul comandamentului armatei rusesti" (Andrei . . . 
Eşanu, O faţetă n�cunoscută a activităţii din Moldova a lui Mihail Strelbiţchi, în "Revista de istorie a 
Moldovei", 1 997, nr. 1 -2, p. 8 1 ). În acest scop, Strebilţchi a organizat o adevărată reţea de informatori, 
dar afirmaţia conform căreia "din rândul informatorilor săi de pe teren făcea parte se pare chiar şi 
Mitropolitul Ţării Moldovei" (Ibidem) este exagerată. Credem că lucrurile au stat exact invers. Mihail 
Strelbiţchi a fost subotdonatul Mitropolitului în activitatea de mediere moldo-rusă. Cleric fiind, haina lui 
acoperea într-o oarecare măsură secretul unei misiuni extraordinare34• Strelbiţchi însuşi se prezintă pe 
sine drept "mijlocitorul binelui Moldovei"35• 

Activitatea protoiereului era cunoscută de slujbaşii hătmăniei care intervin la un moment dat, 
deterrninându-1 să fugă din Iaşi pe ascuns. Faptul este mărturisit de Strelbiţchi într-o scrisoare adresată 
mitropolitului Leon : "mă rog ca să am iertăciune că fără de veste m-am dus de la casa mea, măcar că în 
multe rânduri am tremurat cu trupul şi cu inima despre nişte slujitori ai Hatmanului, care s-a lăudat că 
mă va juca, nu popeşte ci turceşte ; osebit de aceste, pe o slugă a mea o închisese de pe uliţă ca să mă 
spuie unde sunt, şi pentru aceea ştire nu ţi-am dat, ca întrebându-te, să nu mă ştii unde sunt şi nici în 
prepus să nu poţi intra"36• 

Astfel s-ar putea explica faptul că, deşi numit econom la Mitropolie, în 1 786 se afla "în târgui 
Movilăului între hotarul Rusiei şi al Moldaviei". Om de încredere al ambelor partide care pregăteau 
războiul, el va fi fost la curent cu evenimentele ; ştiind de călătoria împăratului Iosif al II-lea al Austriei 
în Rusia, alegerea Movilăului s-ar putea datora faptului că aici Ecaterina a II-a s-a întâlnit în 1 787 cu 
Iosif al II-lea. Făcând parte din anturajul conducătorilor armatei ruse�ti, Strelbi\chi se va fi aflat �i el 
acolo. Fidel pasiunii sale, va fi luat cu sine �i tipografia, care pe atunci consla dinlr-un tca:-c de mâni1, 

19 Iorga, Tipografia la rom/Jni, Bucureşti, 1 968, p. 219.  
10 AI. Ciurca, Figuri de iemrhi moldoveni: Leon Gheuca, Exlnls din Revista "Luminlltorul", 1942, nr. 1-2, p. 27. 
,. Ibidem, p. 26. 
n V. A. Urcchia, op. c:it .• p. 1 3-14.  
3 3  Dan. op. cit . •  p. 4-5. 
14 Ciurea, op. cit. , Jl· 2R. 
).< Urcchia, op. cit. , p. 20. 
36 Ibidem, p. 1 4- 1 6, Veniamin Clobanu, La graniţa a trei imperii. Iaşi. 1 985, p. 78-88. 
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câteva săculeţe de litere sau de matriţe - mult mai puţin voluminoase - pentru turnarea literelor şi câteva 
instrumente pentru tumatul şi culesul literelor şi aşezarea lor în teasc. Toate acestea se puteau încărca pe 
un cal, cel �ult doi, si duce oriunde37• 

În Movilău' Strelbiţchi tipăreşte la 28 iuni� 1786 o Psaltire, reeditarea celei din 1782, închinată 
nu domnului Moldovei, ci împărătesei Ecaterina. De altfel, trebuie menţionat faptul că unele cărţi 
publicate începând cu 1 785 sunt tipărite cu caractere ruseşti, dar care au fost turnate special pentru cărţile 
româneşti. Este posibil ca Strelbiţchi să fi primit o anumită cantitate de literă de la ruşi, poate din 
tipografia sinodului din Ecaterinoslav, cu condiţia să-şi pună ştiinţa şi meşteşugul în slujba împărătesei . 

Strelbiţchi va urma armata rusă în campaniile sale din timpul noului război austro-ruso-turc 
început în august 1787 în calitate de traducător al generalului Rumeanţev pentru limba română38• Ştim 
sigur că la 12 noiembrie 1787, aflându-se în Cnijoc a tradus o scrisoare a generalului adresată 
Mitropolitului Leon al Moldovei. În acelaşi timp era şi confidentul mitropolitului : "iară de vei avea ceva 
a scrie, care s-ar părea că nu-i cu cale a scrie către obrazele acestea mari, scrieţi pe larg la mine, căci şi 
acele prin mijlocirea mea le tocmesc şi se trimit şi acele la Petersburg"39• 

O altă scrisoare adresată de Strelbiţchi aceluiaşi mitropolit datează din 2 1  februarie 1788 şi a 
fost trimisă din oraşul polonez Braslav împreună cu cea a baronului Elrnpta care încerca să stabilească 
legături cu mitropolitul Moldovei prin intermediul lui Strelbitchi. Baronul cerea să i se trimir.l răspunsul 
"prin oamenii ce vor fi fost orânduiţi de părintele Mihail protopopul Strelbiţchii'<40. 

În acest scop, Strelbiţchi se apropie de graniţa Rusiei cu Moldova, însoţit de câţiva cazaci 
pentru a aştepta răspunsul mitropolitului : "veţi şti şi aceasta că pe mine m-au orânduit de am venit la 
malul Nistrului cu câţiva cazaci pentru slujba mea şi acum aştept răspunsul de pe aceste cărţi'<4 1 •  

Policarp, fiul protopopului Mihail, intra în această perioadă în armata rusă cu grad de 
"podporucic", adică sublocotenent42• 

Din octombrie 1788 până în decembrie 1791  în Moldova se instalează administraţia ţaristă ca 
urmare a războiului. Potemkin intră în Iasi la 3 noiembrie 1788 iar Strelbiţchi se va întoarce si el43• 

În timpul ocupaţiei ruseşti vechiul gravor cunoscut încă din 1756 ajunge tipogr�f proprietar. 
Împreună cu un asociat, Gheorghe Hagi-Dimu (sau Dima), din Trikala, întemeiază aşa-numita 
"tipografie politicească". Deşi Andrei Eşanu consideră că Mihail strelbiţchi îşi întemeiează tipografia 
proprie încă din anul 1785, indicând-o sub numele de "tipografia politicească" (Eşanu, op. cit, p. 143), 
adică civilă, deosebită de cea existentă la Mitropolie, credem totuşi că Mihail Strelbiţchi nu a avut 
tipografie proprie până la ocupaţia rusă. Pentru susţinerea acestei afirmaţii ne bazăm şi pe faptul că 
prima menţiune a "tipografiei politiceşti" este în anul 1789. Este posibil ca Mihail Strelbiţchi punându-şi 
tipografia în slujba autorităţilor ruse de ocupaţie, tipografia sa "volnică" sau "politicească" să fie una şi 
aceeaşi cu tipografia de campanie a armatei ruse. 

Tipăriturile fui Strelbiţchi din această perioadă au avut diferiţi patroni şi destinatari, dar au fost 
cărţi de apropiere între ruşi şi moldoveni, în titlul cărora se pomenesc membrii familiei împărăteşti din 
Rusia şi guvematorii Principatelor, Potemkin şi Besborodco44• Primele dintre acestea au fost: Dialoguri 
ruso-româneşti din 1789, al căror autor este însuşi Mihail Stre1biţchi, apoi In scurtă adunare a numelor, 
legată de obicei la sfârşitul unei Lecţione, "adică arătare de gramatica rusească si moldovenească" a lui 
"Toader Scoleriul". Modul de prezentare a acestor două cărţi ar putea înckeptăţi presupunerea că 
"tipografia politicească" şi cea "volnică" a lui Strelbiţchi erau una şi aceeaşi. În 1 789 se tipăreşte un 
Molevnic slavon "pentru a se sluji neapărat în slujbele bisericeşti", cu binecuvântarea episcopilor de 
Roman şi Huşi45• 

37 Ioan Bianu, Din ci!rţile vechi. în Prinos lui D. A. Stuna ia implinirea celor şaptezeci de ani. Bucure,ti, 
1 903, p. 1 76-177. 

31 V. A. Urechia, op. cit. , p. 13-20. 
39 Ibidem, p. 20. 
40 Ibidem, p. 2 1 .  
4 1  Ibidem, p. 1 9-20. 
42 Ibidem, p. 20. 
n lorga, lstorla blserir.ii, vnl. Il, p. 1 83-184 . 
.. Ibidem, p. 184. 
4' Ibidem. p. �29-330. 
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Strelbiţchi a tipărit şi cărţi religioase pentru boierimea moldoveană :  în 1790 Psaltirea, în 179 1  
Apostolul i ar  în 1792 Catavasierul şi Ceaslovu�. 

Tot el este, desigur, cel care tipăreşte .lucrările comandate între anii 1 790 şi 1791  de 
arhiepiscopul . Amb�ozie al Ecaterinoslavului, numit de administraţia rusă în scaunul Mitropoliei 
Moldovei : în 1 790 lnvăţătura creştinească, Cercetarea creştinismului şi o Cuvântare a lui Arnbrozie în 
limba rusă, iar în 1 79 1  Datoria şi stăpânirea blagocinilor precum şi un Trepetnic, ambele cu textele 
bilingve - ruseşte şi româneşte47 - şi Cuvânt a rea funebră la înmormântare a cneazului Potemkin47" 

Atât pentru societatea românească a vremii cât şi pentru <>fiţerii ruşi, Strelbiţchi va fi publicat 
chiar un ziar: .. Courier de Moldavie ", primul ziar tipărit în Ţările Române. Apărut între 18  februarie şi 
1 aprilie 1790, acesta era menit să informeze despre evoluţia celor două mari evenimente europene ale 
momentului : războiul ruso-austro-turc şi revoluţia franceză dar şi despre evenimentele mondene locale. 
Iniţiativa apariţiei ziarului aparţine prinţului Poternkin48, care i-ar fi putut desemna pe Mihail şi Policarp 
Strelbiţchi drept editori. Argumentele ar putea fi următoarele : ziarul a apărut în garnizoana militară rusă 
în vremea în care Policarp era "podporucic" în armata rusă iar Mihail Strelbiţchi era unul din apropiaţii 
comandamentului. În plus ştim că Cercetarea creştinismului menţionată mai sus a fost imprimată tot în 
tipografia de campanie de pe lângă Cartierul general rus (Mihail, Contribufii, p. 503). Dacă Mihail 
Strelbiţchi lucra în acea tipografie atunci în mod sigur tot el a imprimat şi Courier de Moldovie ; c 
asemenea publicaţie nu putea fi realizată decât de o persoană receptivă la noutăţi, cultă şi bine informată, 
aşa cum era Mihai Strelbiţchi. Anul 1 790 marchează apariţia publicaţiilor perioadice şi pentru Grecia (la 
3 1  decembrie 1 790 apare la Viena primul număr din ziarul grecesc Efimeris, care va apărea până la 30 
decembrie 1 791 în tipografia fraţilor Markides Puliu şi Serbia (tot la Viena)*(D. Russo, Studii istorice 
greco-române, I, Bucureşti, 1939, p. 359) dar se pare că ziarul lui Mihai Strelbiţchi a fost primul din 
această partea Europei. 

Nicolae Iorga afirmă că Mihail Strelbiţchi ar fi ţinut locul mitropolitului Gavriil în timpul 
războiului ruso-turc49• Ceea ce ştim sigur este doar că după moartea mitropolitului Leon Gheuca în 1 788, 
rusii au numit ca "tiitoriu de locul eparhiei Moldovlahiei" un arhiereu din Ecaterinoslav, Arnbrosie - si 

. . . 

pentru că acesta nu cunoştea de loc împrejurările şi limba, Strelbiţchi a fost desemnat drept "informator 
şi călăuz", putându-se astfel intitula "protopop al Moldovei, Ţerii Româneşti şi Basarabiei"50• 

Unele dintre aceste titluri erau doar onorifice, nefiind îmbinate cu drepturi jurisdicţionale. În tot 
sec. al XVIll-lea se dau preoţilor distincţii cum ar fi : ,,hartofilax", "sachelar", "protonotarion", 
"referendar", "exarh" inspirate după titlurile demnitarilor bisericeşti ai Patriarhiei din Constantinopol5 1 •  
Prin urmare, titlul de exarh al lui Strelbiţchi nu însemna locţiitor de mitropolit. Acest lucru rezultă din 
faptul că el semna "exarh ot Mitropolie", adică exarh de la Mitropolie. Dacă ar fi fost exarh - locţiitor d€< 
mitropolit, adică un vicar mitropolitan, atunci ar fi semnat "vicar mitropolitan, "exarh al mitropoliei", 
sau "locţiitor de mitropolit"52• 

Când trupele ruseşti părăsesc Moldova în urma păcii de la Iaşi, Strelbiţchi, compromis prin 
,,rolul de spion politic ce a jucat"53 şi prin apropierea de comandamentul rus, este nevoit să plece şi el. Va 
contribui la aceasta si ucazul Ecaterinei a II-a din 1792 prin care "Protopopului Moldovenesc Mihail 

• 

Strilbitchi pentru meritul serviciului lui făcut nouă în cursul trecutului război cu turcii, poruncim să i se 
deie pământ în Dubăsari pentru domicilierea lui şi să i se deie voie a face acolo o tipografie pentru 
tipărirea cărţilor în greceşte, ruseşte, moldoveneşte şi alte limbi, dându-i-se pensie anual câte 300 ruble 
din casicria Ecaterinoslavului'd4• 

"" Ibidem. p. 33R-349. 
47 Iorga, Tipografia la romiini. p. 2 1 9. 

47" Paul Mihai, Contribuţii la Bibliografia romilnesccl veche ( 1785-1 830), I extras din AliAJ, XXI, 1 984, p. 503. 

•• Dan SimonC!iCU, Primul ziar aparut pe p<lmiintul ţll.ril noastre, in SMIM, voi. I. 1 9�6. p. 343-35 1 .  

49 Iorga, l.<toria bisericii, TI, p. 1 83 . 

� Ibidem, p. 1 86. 
" D. Furtună, op. cit. , p. 38. 
u Dan, op. cit. , p. 3-4. 
�' Iorga, Revoluţionarii. p. 1 4. 
� Frăţiman. Studiu contributiv lo istoricul mitropoliei Proilavia (Brl1ila), Chişinău, 1 923, p. 4� şi 342; Al. Ciucea, 

Iacob Stamati, Ia,i, 1946. p. 1 30, nota 1 .  
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Plecarea lui Mihail Strelbiţchi din Iaşi trebuie pusă în legătură şi cu un alt fapt. Încă de pe 
timpul administraţiei ruseşti, pe la 1 79 1  s-a format o eparhie nouă în Moldova: aceea a Cetăţii-Albe şi a 
Nistrului (Bealgorodscaia şi Podniestrovscaia), episcop fiind numit Gavriil Bănulescu-Bodoni. Această 
eparhie a avut o existenţă efemeră, până la înălţarea lui Gavriil B�nulescu-Bodoni la rangul de mitropolit 
al Moldovei, dar intenţia iniţială a fost ca prin această eparhie să se administreze problemele bisericeşti 
ale românilor dintre Nistru şi Bui5• . 

Mai mult, după pacea de la Şiştov şi cea de la Iaşi ( 179 1-1792), o dată cu părăsirea Moldovei 
de către trupele ruseşti, se mutau peste Nistru câteva mii de ţărani români. La Constantinopol se credea 
în 1792, când se hotăra instalarea noului domn la Iaşi, că "toată ţara cuprinsă între Nistru şi Bug va fi 
alcătuită ca Principat, sub numele de Moldova Nouă", încredinţându-se lui Alexandru vodă Mavrocordat 
"Fugarul". Pentru această populaţie dintre Bug şi Nistru, în majoritate românească, s-a înfiinţat la 19  
august 1792 în Dubăsari o administraţie duhovnicească (protopopie) pentru ca  "preoţimea să  nu rămâie 
fără cuvenita căutare şi stăpânire"56, 

Dacă până la urmă fostul domn nu s-a grăbit să se instaleze peste Nistru, şi dacă acei emigrati 
nu si-au avut nici măcar un sef bisericesc, în schimb Mihail Strelbiţchi părăsea Iasii în 1794 si se muta cu 
tip� grafia la Dubăsari unde' începea să puAblice acolo o altă serie de cărţi57• Astfel, la 1 794

, 
tipăreşte un 

Ceaslov românesc şi un Bucvar rusesc. In 1796 Strelbiţchi părăseşte Dubăsarii spre a trece iarăşi la 
Movilău, unde tipăreste o Psaltire si o Alexandrie. 

' ' Gh. Ionescu crede că Strelbiţchi a luat o parte din uneltele tipografiei Mitropoliei Moldovei cu 
aprobarea autorităţilor ruse, şi a dus-o la Dubăsari58• S-ar putea ca el să fi luat doar tipografia obţinută de 
la ruşi, diferită de cea mitropolitană, deoarece, în urma sa Iacov Stamati reîncepe activitatea tipografică 
la Mitropolie încă din 1 794, cu alte unelte şi alţi meşteri. Cercetări viitoare, bazate pe compararea grafică 
a cărţilor provenite din cele două tipografii ar putea elucida acest aspect. 

În peregrinările sale Strelbiţchi a fost însoţit de ginerele său, Simeon Isoteschi, dar cei doi 
meşteri nu se vor stabili în nici una din localităţile Basarabiei . Lipsiţi de ambianţa strălucită din preajma 
lui Rumeanţev şi Potemkin, ei nu se adaptează: Dubăsarii şi Movilăul erau târguri mici şi anoste pentru 
nişte spirite rafinate şi domice de aventură în acelaşi timp. Se întorc uneori în Iaşi (vezi zapisul 
mitropolitului Iacov Stamati din 1 798), dar se pare că au stat mai mult la Huşi ori la Mănăstirea 
Neamţului, cu al cărui egumen, Dosithei Calmuţchi, se aflau în relaţii apropiate59• 

Gh. Oprescu presupune cl1 Mihail Strelbiţchi ar fi murit între anii 1 796 şi 1 80060, dar astăzi ştim 
că la 1 8  iulie 1 800, în ziua de Ispas (Înălţarea Domnului), el se găsea la hramul Mănăstirii Neamţul, unde 
Dosoftei Calmuţchi profită de ocazie şi-i cere tipografia de la Dubăsari pentru mănăstirea sa. Strelbiţchi 
dăruieşte părţile esenţiale ale unei instalaţii tipografice : un teasc din inimă de păr, o cantitate de litere de 
plumb şi de lemn, unele instrumente şi obiecte, precum şi câteva gravuri . Transportul, instalarea şi 
pregătirea personalului au durat până în 1 805. Data dispariţiei marelui tipograf nu este sigură. Dimitrie 
Dan afirmă că Mihail Strelbiţchi a murit în anul 180561 ,în timp ce Andrei Eşanu spune că Mihail 
Strelbiţchi a murit în anul 1 807 (Eşanu, Contribuţii la istoria culturii româneşti, Bucureşti, 1997, p. 
142), iar T. Mihăilescu afirmă doar că el nu mai era în viaţă la 29 noiembrie 1 807, când are loc un proces 
între moştenitorii lui*(Mihăilescu, op. cit., p. 1 54). 

Donaţia făcută de Mihail Strelbiţchi va constitui actul de naştere al unui puternic centru 
tipografic din sec. al XIX-lea: Mănăstirea Neamţului. Gestul constituie încoronarea întregii sale vieţi. 
Om cult şi artist rafinat, care a avut preocupări ecleziastice şi s-a implicat în problemele politice ale 
vremii sale, Strelbiţchi şi-a consacrat totuşi cea mai mare parte a vieţii dezvoltării tiparului. Activitatea 
sa tipografică a avut o tematică mult mai largă decât a oricărui alt predecesor. Mihail Strelbitchi a 

" Frătinum, up. cit, p. 22-23. 
56 Ibidem, p. 45. �7 Iorga, Revolufionnrii. p. 107 ;  Ionescu G., Un mic istoric asupra tipografiei tn România. Bucure�li, 1 943, p. 69; 

Hula!, up. cii . •  p. 359. 
'" Gh. Ionescu, Activitatea tipografiei mitropolitane din lafi, in ,,Noua Revistă Românll" 1901 vol. 4 p 106 
59 Dan, op. cit. , p. 4-5 . 

' ' ' · · 

"" Gh. Oprescu, Grafica românea.fcc't fn sec. XIX, voi. 1, Bucureşti, 1 942, p. 302. 
61 Dan, up. c:it. , p. 5. 
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contribuit la dezvoltarea gustului fată de literatură al contemporanilor săi, pe care s-a străduit totodată 
să-i informeze asupra diverselor probleme practice, politice, mondene etc. Fiind implicat în problemele 
politica-religioase ale epocii ,  bun cunoscător al societăpi moldoveneşti, a tipărit şi manuale didactice şi 

lucrări religioase şi acte emise de autoritatea domnească, punând astfel tipografia atât în serviciul 
autorităplor cât şi a particularilor iubitori de slovă tipărită. 
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VIORICA CHIRICA 

INSTAURAREA ŞI ORGANIZAREA REGIMULUI 
LEGIONAR�ANTONESCIAN 

1. Regimul de autoritate personală al regelui Carol al IT-lea 

Una dintre problemele controversate ale istoriei interbelice a României este aceea a 
caracterului regimului politic instaurat de regele Carol al II-lea în perioada anilor 1 938-1940. Pentru unii 
istorici, Carol a fost un dictator de tip fascist şi un aventurier politic : altii 1-au considerat un autocrat, 
care, lichidând sistemul parlamentar din România, a avut drept unic scop salvarea tării de la anarhie. 
"Regimul dictaturii regale nu a fost [ . . . ] un regim de tip fascist sau nazist; atât nationalismul cât şi 
antisemitismul său au fost moderate, iar unele dintre vechile libertăti cetăteneşti au rămas în vigoare. 
Dominant era mai degrabă un misionarism monarhie doritor de pace internă şi armonie socială"1 •  

Criza politică izbucnită în urma alegerilor din 1937 a grăbit trecerea la aqiune a lui Carol. 
Tendintele de regrupare a fortelor politice - a celor de dreapta pe de o parte, a forţelor democratice pe de 
altă parte - creau o teamă reală în rândul camarilei regale, mai ales că se apropia data unor noi 
confruntări electorale. 

La 10  februarie 1 938, Carol al II-lea i-a încredinţat preşedintia noului cabinet patriarhului 
Miron Cristea2• Desemnarea lui în această functie politică semnifica hotărârea regelui de a conduce 
personal activitatea guvernului. Se urmărea, pe de altă parte, să se creeze regimului o bază de masă prin 
influenţa exercitată de către Biserică asupra populaţiei . Alegerile au fost înlocuite cu referendumul, iar 
Constituţia adoptată la 20 februarie 1938 punea capăt separării puterilor în stat: regelui îi revenea atât 
puterea executivă, cât şi cea legislativă, în timp ce Senatul era lipsit de orice atribut semnificativ3• De 
asemenea, Camerele urmau să se întrunească "cel puţin o dată pe an" numai din iniţiativa suveranului, în 
timp ce vechile Parlamente funcţionaseră ca instituţii autonome, de la începutul toamnei până la 
începutul verii anului următor. 

Partidele "istorice", deşi desfiinţate juridic, şi-au păstrat structura organizatorică. Intenţia 
regelui a fost aceea de a le asocia regimului de autoritate personală, dar nici ţărăniştii, nici liberalii, nu au 
acceptat colaborarea, cerând lui Carol, prin numeroase memorii, revenirea la democraţia parlamentară4• 

Instalarea cabinetului din 10/1 1 februarie 1938, anunţarea programului de guvernare, 
introducerea stării de asediu în întreaga tară, a regimului sever al cenzurii, lărgirea atribuţiilor organelor 
militare, constituiau tot atâtea elemente ale regimului politic preconizat de Carol al II-lea. 

Reconcilierea naţională - scopul pentru care a fost instituit regimul - nu s-a realizat, ba mai 
mult decât atât, între februarie 1 938 şi septembrie 1940, regele şi Garda de Fier s-au confruntat într-o 
luptă inegală, căreia i-au căzut victime sute de legionari, printre care şi conducerea mişcării ,  în frunte cu 
Corneliu Zelea Codreanu (ucis în noiembrie 1 938), dar şi Armand Călinescu, omul forte al regelui, 
primul ministru al tării, asasinat de legionari la 21 septembrie 1939. 

Deoarece noul regim nu a beneficiat de sprijin social şi politic, partidele "istorice" 
nerecunoscându-i legitimitatea, Carol a fost nevoit să creeze un partid care să constituie suportul social al 
regimului său. 

1 VInd Georgescu, RomiJnia intre dictate, dictaturii şi rclzboi, în Gh. Buzalu, Romania ,.u şi {tira Amone.w:u. 
Documente, .•tudii, relatari şi comentarii, Ia�i. 1 99 1 ,  p. 1 5 .  

2 M .  Mu�at, 1. Ardclcanu, Rmru1niu dupi1 Mure11 Unire, voi. Il ,  partea a 11-a. noiembrie 1 933 - scplcmhrie I IJ4U. 
Ducurqti. 1988. p. 791 şi urm. 

' Vlad Georgescu, op. dt .• p. 14.  
4 M. Muşat. 1.  Ardcleapu. op. cit . .  p. 80 1 �i urm. 
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Înfiinţat prin lege ca partid de guvernărnânt, la 16  decembrie 1 938, Frontul Renaşterii 
Naţionales. imitaţie, în aparentă. a partidelor de tip fascist, nu a dobândit niciodată un rol prea mare în 
viaţa politică, decât acela că a permis unor funcţionari de mâna a doua ca, prin aderarea la această 
formaţiune politică, să urce pe scara ierarhiei politice. În condiţiile în care situaţia internaţională se 
agrava în mod dramatic, regele Carol a încercat, prin vizitele pe care le-a întreprins la Paris şi la Londra, 
în noiembrie 1 938, să obţină asigurări concrete în ceea ce priveşte sprijinul pe care îl puteau acorda 
statele occidentale în eventualitatea unei agresiuni asupra României. Se aveau în vedere intensificarea 
legăturilor economice cu Anglia şi Franţa, pentru a se evita satelizarea economică a ţării de către 
Germania. Tot în acest scop, la propunerea lui Mihail Moruzov, şeful serviciului de informaţii român, 
Armand Călinescu a aprobat trimiterea în străinătate a unui ofiţer superior, pentru _a verifica şi aduce 
unele date referitoare la politica Reich-ului faţă de România. Ofiţerul itinerant, în persoana locotenent
colonelului Gheorghe T. Petrescu, trebuia să stabilească legături cu serviciile de informaţii aliate, 
respectiv cu conducătorii acestora, pentru a afla locul pe care România urma să-1 ocupe în politica 
marilor puteri europene. Un obiectiv esenţial urmărit prin această misiune era cel legat de poziţia Angliei 
şi Franţei faţă de expansiunea Germaniei hitleriste în sud-estul Europei, îndeosebi în România, de 
"seriozitatea" angajamentelor celor două mari puteri faţă de Bucureşti6• 

Rezultatul constatărilor făcute de ofiţerul român, în urma vizitelor efectuate la Paris şi la 
Londra în perioada 24 martie - 9 aprilie 1 939, sunt surprinzătoare. Din raportul înaintat S.S.I., datat 
I l  aprilie 1 939, se desprind câteva concluzii : guvernele englez şi francez manifestau mai puţină 
solicitudine faţă de necesităţile de armament ale tării ; garanţiile unilaterale anglo-franceze în acel context 
internaţional reprezentau doar instrumente diplomatice cu valoare morală şi teoretică; cele două puteri 
aliate urmăreau "mai mult să profite decât să ofere" şi, în perspectivă, "una din ţările vizate pentru 
sacrificii importante ar fi chiar România"7• 

Informaţiile culese din statele vizitate vor folosi la elaborarea planului de rezistenţă a României 
faţă de politica expansionistă a Germaniei în sud-estul Europei . "Concluziile" acestui raport sunt mai 
mult decât edificatoare asupra situatiei extrem de grave în care se afla România în primăvara anului 
1 939, situaţie care se agrava în perioada următoare, culminând cu evenimentele din vara anului 1940: 

1 .  Acordul economic cu Germania a generat în Franţa şi în Anglia o stare de suspiciune asupra 
ţării noastre. 

2. Cele două puteri considerau că un război cu Germania şi Italia va fi greu de evitat, scrie 
locotenent-colonelul Petrescu, "numai cu sacrificii la care ar putea să fie impuse anumite state"8• 

3. Neaderarea României la pactul anglo-franco-polon era considerată, îndeosebi în Anglia, ca 
"o vădită alunecare a noastră spre o politică gel'Ulanofilă sau o intrare - de voie sau de nevoie - în orbita 
politică a Germaniei, sub formă de aservire economică şi dominaţiune politică"9• 

4. Era exprimată convingerea că, în cazul declanşării unui război ce ar fi căpătat caracteristicile 
unui conflict generalizat, Anglia şi Franţa vor învinge. 

5 .  Raportul arăta că Anglia insista asupra formării unui front de est, dar nu din dorinţa de a 
stăvili expansiunea germană spre răsărit : "Această expansiune ar fi chiar dorită de axa Londra - Paris, 
dacă acest lucru ar satisface Germania şi Italia şi, prin aceasta, şi-ar asigura integritatea lor continentală 
si colonială"10• Rezultă că cele două ţări erau foarte bine informate cu privire la intenţiile expansioniste 
germana-italiene, că declanşarea războiului era iminentă, Germania şi Italia fiind sigure de victorie. În 
aceste condiţii, Anglia urmărea ca prin atragerea spre esl a unor importante forţe germane, să câştige 
timp în vederea înannării. 

Declararea neutralitătii României la începutul războiului nu va face decât să sporească 
suspiciunile Germaniei fată de politica dusă de statul român. Rapida ofensivli germană şi capitularea 

' Vlad Georgescu. op. cit . . p. 1 5 .  
• ValeJiu 1:-'lorin Doblinescu. Mi.�iu�U�u unui ofiţer de informaţii - loc:ottment-cnlnnelul Gheorxhe Petrest·u, în 

,.Revista de istorie militară" (:12-JJ).  4-5. Bucureşti .  1 995. p. 42-48. 

' Ibidem, p. 44. 
• Jbidl!m. p. 4!1 
'' Ibidem. 
III /hid1<m. 
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Franţei în iunie 1 940 au găsit România nepregătită, fără aliaţi, la cheremul unei Germanii hitleriste şi al 
unei Rusii staliniste înţelese încă din august 1 939 asupra împărţirii sferelor de influenţă în Europa est
centrală. În situaţia creată, cu acordul Germaniei, Stalin a prezentat la 26 iunie 1 940 un ultimatum, 
cerâ!ld Basarabia şi Bucovina de Nord. Silit de împrejurări, Carol a cedat, aşa cum va face şi în august, 
când TraPsilvania de Nord-Vest va fi incorporată Ungariei prin Arbitrajul de la Viena, şi in septembrie, 
când CadrHaterul va reveni Bulgariei prin Tratatul de la Craiova. 

După căderea Franţei , Carol a sperat să poată salva tronul şi frontierele ţării printr-o apropiere 
de Germania si prin adoptarea unor măsuri interne menite să atragă simpatia lui Hitler. La 1 iunie 1 940, 
România a re�unţat la garanţiile anglo-franceze, iar la 10  iulie s-a retras din Societatea Naţiunilor. În 
plan intern, Frontul Renaşterii Naţionale a luat denumirea de Partidul Naţiunii, iar guvernul Tătărescu, 
de orientare filoengleză, a fost înlocuit cu un nou guvern, în fruntea căruia a fost numit Ion Gigurtu -
cunoscut ca filogerman. cfarda de Fier, interzisă până atunci, a fost invitată să intre în guvern, Horia 
Sima - conducătorul ei - devenind mai întâi subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale, apoi 
ministrul Artelor şi Cultelor. 

Sfârşitul lunii august şi începutul lui septembrie 1 940 s-au caracterizat printr-o stare de spirit 
deosebit de agitată, societatea românească exprimându-şi nemulţumirea faţă de regimul instaurat de rege, 
regim care se dovedise incapabil s! apere integritatea teritorială a ţării. Carol al Il-lea era făcut direct 
răspunzător de situaţia în care se afla România, de faptul eli se angajase într-o politică externă 
duplicitară, pretându-se la compromisuri periculoase pentru integritatea statului, cât şi de situaţia în care 
se găsea armata. În cei zece ani de domnie, regele, cu acordul tacit al cercurilor politice şi financiare din 
jurul său, delapidase fondurile strânse din impozite, pe care le-a transformat în conturi personale. S-a 
dovedit astfel, că vastul program de înarmare nu a fost altceva decât un mijloc de imbogăţire pentru 
monarh şi pentru oamenii de afaceri din jurul său. 

Lipsit de popularitate în interior, privit cu suspiciune la Berlin, regimul de autoritate personală 
al lui Carol al Il-lea nu a putut supravieţui ultimei încercări la care a fost supus de către Hitler: Dictatul 
de la Viena. Uriase grupări de manifestanţi străbăteau Bucureştii cerând aducerea la conducerea ţării a 
unui guvern onest, care să se angajeze în lupta pentru Transilvania, pentru teritoriile răpite. În timpul 
acestor evenimente, la 3 septembrie, legionarii au ieşit în stradă, intenţionând să obţină, cu ajutorul 
câtorva mici grupuri înarmate, controlul asupra unor centre nevralgice din oraşele Braşov, Constanţa şi 
Bucureşti 1 1 •  Acţiunile de acest fel au eşuat, însă pentru regimul carlist situaţia era disperată. Abdicarea 
regelui devenise o necesitate, atât pentru ţară, cât şi pentru el însuşi. 

2. Abdicarea regelui Carol al D-lea şi instaurarea guvernului Ion Antonescu 

Tulburările care continuau să aibă loc în ţară I-au determinat, pe regele Carol, să-I demită pe 
primul ministru Ion Gigurtu, la 4 septembrie 1 940. Acesta din urmă părea să nu facă faţă situaţiei 
încordate, cu atât mai mult cu cât intrase în conflict cu regele, care voia o urgentă remaniere a 
guvernului. Persoana cu care Gigurtu urma să fie înlocuit trebuia să îndeplinească mai multe condiţii : să 
fie una capabilă să restabilească ordinea, să aibă autoritate în armată, să se bucure de încrederea Gărzii 
de Fier şi, totdată, să nu întâmpine opoziţia lui Iuliu Maniu şi a lui C. 1. C. Brătianu. Omul care întrunea 
aceste atribute, şi care, după opinia sa, îi putea asigura tronul, era generalul Ion Antonescu, la care regele 
a decis să apeleze. 

În istoriografia care se ocupă de această perioadă, metoda prin care Antonescu şi-a asumat 
puterea a fost confuz atribuită unui tip de lovitură de stat conspirativă, înfăptuită cu ajutorul Gărzii de 
Fier şi/sau a germanilor. Aceast� interpretare este însoţită şi de afirmaţia că Antonescu era un general 

relativ necuno�cut �i. în contoecint!. el nu ar fi fo�t niciodatl propm pentru o astfel de funqie, dac! nu ar 
fi existat un fel de ,.conspiraţie fascistă"11• 

1 1  Francillco Veisa, l.rtoria Giln.ii de Fier 1919-1941. Mistica ultra1wţionali.rmului, Ducu.-eşti, 1 993, p. 268-269. 
12 M. Flltu, 1. Spiilă�C1u, Garda de Fier. Ors:anizaţie teroristtJ de tip jasâ.fl, Bucureşti, 1 980, M. Fătu, Contribuţii la 

studierea re1(imului politic din Rumliniu (septembrie 1 940 - uu�:u.•t 1 944 ). 8ucure,li, 1 984. 
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Se ştie că generalul Antonescu era unul dintre cei mai respectaţi ofiţeri din întreaga ţară, a:vând 
totodată şi o bună imagine în străinătate datorită carierei sale militare care se întindea pe parcursul a trei 
războaie. Eforturile depuse pentru a revitaliza Mica Antantă în timpul creşterii pericolului nazist, modul 
în care a reprezentat România la forurile internaţionale dar şi încercările pe care le-a întreprins pentru a 
introduce reforma în structurile armatei erau, de asemenea, bine cunoscute. Aflând de Convenţia de 
Arbitraj de la Viena, din 28 august 1940, şi fiind convins că regele îi va cere lui Antonescu să preia 
conducerea guvernului, Iuliu Maniu a apelat la prinţesa Olga Sturdza pe care a trimis-o la Mănăstirea 
Bistriţa, unde Antonescu se afla închis din ordinul regelui, pentru a aranja eliberarea generalului n. 

Misiunea a fost îndeplinită şi generalul a părăsit Bistriţa cu destinaţia Predeal, unde a rămas câteva zile. 
Între timp, Comisia Română pentru Transilvania, căreia i-a fost încredinţată neplăcuta sarcină 

de a accepta Dictatul de la Viena, revenea la Bucureşti. La 3 1  august, Gheorghe Barbul - unul dintre cei 
care au făcut parte din această delegaţie - şi-a exprimat părerea că singura soluţie pentru rezolvarea 
crizei în care se afla ţara era formarea unui nou guvern cu Antonescu la conducere şi că regele ar trebui 
sfătuit în acest sens 14• 

A doua zi, la 1 septembrie 1940, a avut loc o întrevedere la Ploieşti, la care au participat 
generalul Antonescu, Iuliu Maniu şi cei doi secretari ai săi, Corneliu Coposu şi Aurel Leucuţia. Despre 
aceste demersuri Iuliu Maniu spune: "În preajma abdicării regelui Carol al II-lea, ne-am hotărât, eu si 
d. Ion Antonescu, să nu acceptăm însărcinarea de a face guvernul din partea lui. [ . . . ] Întrevederea a av�t 
loc la Ploieşti, de unde ne-am întors apoi la Bucureşti. Urma ca după trei zile să-I întâlnesc aici pe fostul 
mareşal şi împreună să ne ducem la rege pentru a forţa abdicarea" 1� .  

Potrivit relatărilor lui Corneliu Coposu, Antonescu şi-a exprimat nedumerirea când Iuliu Maniu 
1-a prevenit că regele îi va încredinţa mandatul pentru formarea guvernului, însă după ce a ascultat 
explicaţia lui Maniu cu privire la motivul pentru care lui Carol îi rămâneau foarte puţine opţiuni, şi-a dat 
cuvântul că nu va accepta decât dacă regele va renunţa la tron 16• 

La 2 septembrie 1940, în audienţa lui Valer Pop, Carol al Il-lea a aflat că acesta este extrem de 
îngrijorat de situaţie. "Valul de nemulţumiri împotriva mea creşte vertiginos, zice el, chiar în armată. 
După el, chestiunea prezintă o deosebită gravitate [ . . .  ] Maniu în primul rând şi alţii cer plecarea mea. 
Trebuie, zice el, cât mai repede o schimbare de guvern, va trebui găsit ceva, cineva cu prestigiu şi 
autoriate, cum ar fi, după părerea lui, generalul Antonescu. Am rămas uimit - va scrie regele - de această 
propunere, voi putea oare avea încredere în el?'' 17• 

La această dată regele nu ştia că Antonescu se întâlnise cu Maniu şi că se ajunsese deja la o 
înlegere în privinţa abdicării sale. La 3 septembrie, Antonescu a fost adus la palat unde, după o discuţie 
furtunoasă cu Ernest Urdăreanu, s-a întâlnit cu regele. A avut loc, într-o atmosferă deosebit de 
tensionată, o convorbire care a durat mai mult timp 1". A doua audienţă a avut loc într-un moment şi mai 
dificil, creat de mişcarea legionară condusă de Horia Sima, care a încercat să preia puterea prin 
manifestaţii şi lupte de stradă în Bucureşti, Timişoara, Constanţa, Braşov şi Bod. 

Antonescu a fost pus într-o situaţie extrem de dificilă, fiind nevoit să hotărască dacă să-şi calce 
jurământul de credinţă faţă de Coroană sau cuvântul dat lui Maniu. În cele din urmă a ales să accepte 
mandatul din partea regelui, cu condiţia ca acesta să îi confere toată puterea necesară, inclusiv 
prerogativele regale "dobândite" de Coroană în ultimii doi ani. A doua zi dimineaţă, manifestaţiile au 
reinceput cu şi mai mare intensitate, dar de data aceasta într-o formă ordonată, cu cântece legionare şi cu 
personalităti cunoscute ale mişcări i în fruntea lor. Spre deosebire de Constanta şi Draşov, unde populatia 

ftU A tolAMl'At CU l�giOftAi'H băflcădă� Îii clădirile puhlice, la Bucure�li s-a menţinut o presiune constantă 

împotriva regelui până ce s-a ob\inut răsturnarea lui. 

" l .a•TY 1 .. Walls, O Co.wmdrcT C I  Romt/niei. Ion Anume.f<:u -�·i luptei pentru reformă / 'J/X-/941, 
Bucureşti. p .  282-285. 

14 1hidem. 
" Ibidem. 
•• Ibidem. 17 M. Muşat, 1. Ardeleanu, op. cit., p. 1 3 1 3. 
11 L. L. Walts, op. cit .. p. 286. 
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În aceeaşi zi de 4 septembrie 1 940, generalul Antonescu a primit din partea lui Carol, în mod 
oficial, mandatul pentru formarea noului guvern 19• A urmat încă o tentativă de contactare a celor trei 
forţe politice de primă importanţă, pentru alcătuirea unui nou guvern - Partidul Naţional Ţărănesc, 
Partidul Naţional Liberal (inclusiv aripa condusă de Dinu Brătianu şi cea condusă de Gheorghe Brătianu) 
si Garda de Fier0• Liderii P.N.T. si P.N.L. nu si-au asumat răspunderea de a organiza si de a conduce ' ' T ' ' 

România pe drumul revenirii la regimul parlamentar-constituţional de dinainte de 1938. Prăbuşirea 
regimului carlist era privită cu satisfacţie de către cele două partide, dar acestea au ezitat să-şi asume 
răspunderea preluării puterii pentru că se temeau de o intervenţie militară străină care ar fi dus la 
desfiintarea statului român2 1 •  ' 

Antonescu a încercat să se consulte cu Horia Sima, conducătorul Gărzii de Fier, dar acesta nu a 
putut fi găsit, deoarece se ascundea la Braşov, pentru a evita arestarea, ce părea iminentă în urma eşuăni 
loviturii de stat. Ştiind că Garda de Fier se bucura de sprijinul Berlinului, Antonescu a căutat să ajungă la 
un compromis cu reprezentanţii ei, arătându-se dispus să le satisfacă pretenţiile. 

Tot atunci Antonescu a avut două intrevederi cu ambasadorul Germaniei la Bucureşti, Wilhelm 
Fabricius, cu care "s-a sfătuit" asupra modului de rezolvare a crizei politice. Fabricius raporta BerlinulUI 
că planul lui Antonescu "[ . . .  ] tinde spre formarea unui guvern cu Garda de Fier şi cu câţiva miniştri 
acceptabili pentru noi, cu excluderea regelui şi a clicii sale, dar fără a cere încă abdicarea lui [ . . .  ] .  În 
înţelegere cu colegul meu italian [ . . .  ] l-am sfătuit pe Antonescu să-şi asume drepturile diCtatoriale, să 
înlăture anturajul regelui, urât de către ţară, şi să ordone miniştrilor şi secretarilor de stat să rămână la 
posturile lor până la rezolvarea definitivă a problemei cabinetului şi a problemei eventualei abdicări a 
regelui, iar el să guverneze în mod autoritar'm. 

Seara, Antonescu a avut o altă audienţă la rege, în timpul căreia i-a explicat situaţia şi a cerut, 
din nou, puteri depline pentru conducerea statului. Şi de această dată regele a ezitat să i le acorde. La 
miezul nopţii de 4 spre 5 septembrie, Carol 1-a trimis pe Valer Pop la Fabricius pentru a sonda poziţia 
Germaniei cu privire la situaţia din România. Fabricius a repetat sfatul dat lui Antonescu şi anume că în 
momentul de faţă numai o mână forte poate salva ţara de a prăbuşire21• În sfârşit, la orele 4 dimineaţa, 
Carol al II-lea a emis un decret prin care conferea puteri depline generalului Antonescu24• Regele îşi 
rezerva dreptul de a numi pe şeful armatei, de a bate monedă, de a conferi decoraţii militare şi de stat, de 
a acorda amnistieri, de a numi ambasadori şi de a încheia tratate. În afara acestora toate celelalte puteri 
erau exercitate de preşedintele Consiliului de Miniştri. Examinând conţinutul decretului, constatăm că 
regele îşi rezerva două prerogative care puteau pune în primejdie autoritatea generalului Antonescu. 
Regele rămânea capul oştirii. Acest paragraf ar fi devenit o sursă inevitabilă de conflict între el şi 
Antonescu. Şi unul şi celălalt şi-ar fi disputat exerciţiul autorităţii asupra armatei. Mult mai grav era 
ultimul paragraf, pentru că anula practic decretul "deplinelor puteri". Într-adevăr, modificarea legilor 
fundamentale ale statului se putea face numai prin decret regal. În plus, generalul nu putea numi miniştri 
şi secretari de stat cu care să formeze guvernul, ci trebuia să obţină semnătura lui Carol, pentru că 
numirile în aceste funcţii se făceau tot prin decret regal. 

În cursul aceleiaşi zile de 5 septembrie, Antonescu a continuat consultările cu conducătorii 
partidelor politice şi cu reprezentanţii Gărzii de Fier în vederea rezolvării crizei de guvern. Antonescu a 
încercat să formeze un executiv capabil să facă faţă unei situaţii care se înrăutăţea de la o clipă la alta, 
dar toate strădaniile sale au fost inutile. El a sugerat regelui că "fiecare situaţie nouă cere o soluţie 
nouă"25, aceasta nefiind altceva decât o aluzie voalată la necesitatea abdicării. Aflat la Preşedinţia 
Consiliului de Ministri, generalul a fost informat că multimi de oameni au atacat clădirea politiei si că se 
îndreptau spre Pala

'
tul Regal. La ora 910, Antonescu s�a reîntâlnit cu regele, căruia i-a a�ntit toate 

1 '' Aurică Simion. Regimul politic din Romtlnit1 fn periot1dt1 septembrie 1 Y40 - ianuarie 1 94 1 ,  Cluj-Napuca, 
1 976, p. 24. 

10 Ibidem. 
1 1 M. Muşat, 1. Ardeleanu, np. c:it., p. 1 3 1 7.  
22 A. Simion. op. cit . . p .  2-1 . 

" M . Mu�al, 1. An.leleanu, vp. cit. , p. 1 3 1 9. 

14 L. L. Wau.�. 11p. dt. , p. 290. 
2.• Ibidem, p. 290-29 1 .  
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greşelile pe care acesta din urmă le-ar fi comis în ultimii zece ani şi i-a cerut să abdice până la ora 4 
dimineata. ' 

În cursul nopţii au fost convocaţi la palat câţiva dintre cei mai apropiaţi colaboratori , militari şi 
civili , ai lui Carol26• Părerile celor convocaţi au fost contradictorii : unii au arătat că singura soluţie era 
abdicarea, în timp ce alţii I-au sfătuit să nu renunţe la tron şi să ia măsuri pentru pedepsirea lui 
Antonescu şi restabilirea ordinii în ţară27• În urma convorbirilor purtate cu şeful Marelui Stat Major, 
generalul Gheorghe Mihail, cu fostul prim.-ministru, generalul Gheorghe Argeşanu şi cu fostul ministru 
de război, generalul Paul Teodorescu, regele începuse să spere, din nou, că îşi va salva tronul. Cei trei 
generali s-au oferit să-I aresteze pe Antonescu şi să restabilească, prin măsuri severe, ordinea28• 
Atitudinea procarlistă a acestora le-a atras, din partea celui din urmă, destituirea din funcţiile pe care le 
deţineau şi arest la domiciliu. 

Ambasadorul polon Raczynski raporta că regele nu se putea împăca cu ideea abdicării. El "a 
pus la cale un plan· de a instaura un guvern de generali şi de a-i retrage lui Antonescu puterile acordate cu 
o noapte în urmă. [ . . . ] Planul implica un atentat la viaţa lui Antonescu, atentat pentru care au fost 
desemnate două amplasamente, unul lângă Palatul regal, celălalt la reşedinţa personală a lui Antonescu. 
Planul a fost dejucat când ministrul de Interne, generalul David Popescu, considerat fidel regelui Carol, 
1-a prevenit pe Antonescu să acţioneze rapid, şi la orele 4, în dimineaţa de 6 septembrie, 1-a trimis pe 
aghiotantul său de încredere, colonelul Elefterescu, la regele Carol, cu cererea de a abdica nu mai târziu 
de orele 6 dimineaţa'629• În acest ultimatum generalul îi propune regelui două variante: fie abdică imediat, 
şi în acest caz îi asigură securitatea pentru a părăsi ţara, fie în caz contrar, va urma un ,,război civil" şi 
ocuparea României de către "o putere străină". 

Mihail Manoilescu, prezent şi el la palat în acea noapte, a insistat pe lângă rege ca înainte de a 
se lua o decizie să se ceară sfatul Legaţiei germane, oferindu-se să îndeplinească el însuşi această 
misiune. Discuţia dintre Manoilescu şi Fabricius a avut un rol hotărâtor în decizia de abdicare a 
suveranului. Ambasadorul german, bine informat asupra crizei politice şi a situaţiei de la palat, a arătat 
că, în calitatea pe care o avea, nu putea să se amestece în treburile interne ale României. În acelaşi timp, 
el a precizat că personal ,,nu pune preţ" pe rămânerea regelui Carol. De altfel, adaugă Fabricius, în acel 
moment tocmai "studiază mersul trenurilor" cu care regele urma să părăsească ţara30• Revenit la palat, 
Manoilescu i-a propus lui Carol să abdice, aceasta fiind singura soluţie a ieşirii din criză. 

La ora 610, dându-şi seama că totul era pierdut, regele Carol al IT-lea a părăsit tronul în favoarea 
fiului său Mihai, iar a doua zi a plecat din ţară3 1 •  În aceeaşi dimineaţă regele Mihai a depus jurământul în 
faţa generalului Antonescu, a patriarhului ţării şi a preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie32• 

3. Alcătuirea guvernului, structură �i program 

După plecarea în străinătate a regelui Carol, una dintre principalele probleme ale cercurilor 
poiitice conducătoare de la Bucureşti a fost aceea a alcătuirii noului guvern. Fără a avea un partid politic 
propriu şi fără a fi el însuşi politician, Antonescu a purtat discuţii cu Iuliu Maniu, C. 1. C. Brătianu şi 
Horia Sima, în vederea constituirii unui cabinet de ,.uniune naţională". În cadrul tratativelor liderii 
P.N.Ţ. şi P.N.L. au aăutat să obţină, din partea lui Antonescu, toate concesiile posibile. În mod concret, 
ei au cerut să nu fie împiedicată activitatea celor două partide şi, în schimb, au promis să nu-i creeze 

"" La  aceastA int.Alnire au paritcipat Gh. Brlltianu, A. C. Cu7.A, M. Manoilescu, generalul D. Popescu, ministrul de 
interne, �i generalii Gh. Mihail,.E. Baliff �i P. Teodorescu, Ibidem, p. 292. 

27 Cei care s-au pronunţat pentru abdicarea regelui au fost: Gh. Brlltianu, A. C. Cuza. D. Popescu şi M. Manoilcscu. 

Ibidem. 
:!11 Andreas Hillgrubcr. Hitler. Regele Ct�rol şi Mareşe�lul Antone�·,·u. Relatii ger7Pif2nn-rnmâne 193R-/944, 

Bucureşti, 1994. p. I J I .  
lQ L. 1.. Watts, np. cit., p. 293-294. 
"' A. Simion. op. cit. , p. 3 1 .  
1 1 lbi.dem. 
" /un Antonescu şi " Garda de Fier'". Pe riUJTllinea pr4pa.ftiei (21-23 icr;..wrie 1941), voi. 1, Tllrgu Mureş, 

1 99 1 .  p. 42. 
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dificultăţi în conducerea ţării şi să-i dea concursul prin specialişti. Antonescu a recunoscut utilitatea în 
viata politică a celor două partide şi a promis că va permite funcţionarea organizaţiilor centrale şi 
judeţene, dar a insistat să fie suspendate întrunirile şi manifestaţiile zgomotoase, care ar fi tulburat 
ordinea publică33• 

Negocierile în vederea constituirii guvernului s-au dovedit a fi extrem de dificile. Iuliu Maniu 
şi C. 1. C. Brătianu nu au acceptat să facă parte din echipa guvernamentală şi s-au constituit în opoziţie 
cu intenţia de a-şi păstra forţele intacte pentru perioada finală a războiului, când victoria puterilor 
democratice occidentale, în care credeau, i-ar fi adus din nou în fruntea vieţii politice a ţării. Formula 
guvernului de uniune naţională s-a dovedit nerealizabilă, atât datorită presiunilor exercitate asupra lui 
Antonescu de legionari (care insistau pentru constituirea unui guvern preponderent legionar) cât, mai 
ales, datorită opoziţiei Legaţiei germane faţă de prezenţa în fruntea unor ministere a unor personalităţi 
provenite din rândul P.N.Ţ şi P.N.L., recunoscute pentru atitudinea lor filoengleză şi filofranceză. 
Legaţia germană recomanda o altă formulă: un guvern alcătuit din conducători legionari, la care să se 
adauge câţiva militari la Ministerul Apărării Naţionale şi tehnicieni la departamentele economice34• 
Ion Antonescu a aprobat această formulă, dar Garda de Fier întârzia să-şi prezinte candidaţii15• 

În cadrul mişcării legionare se manifestau deosebiri de vederi faţă de participarea la guvern. 
Horia Sima insista pentru formarea unui guvern preponderent legionar, aflat sub conducerea lui 
Antonescu, în timp ce Ion Zelea Codreanu (tatăl lui Corneliu Zelea Codreanu), invocând conceptiile 
fiului său, cerea legionarilor să rămână pentru un timp în afara guvernului şi să se pregătească pentru 
preluarea puterii36• 

După îndelungi conciliabule, formula noului guvern a fost definitivată în noaptea de 14/15  
septembrie 1940. Ion Antonescu a devenit preşedintele Consiliului de Miniştri ; tot el  îşi asuma şi 
apărarea naţională. Garda de Fier deţinea vicepreşedinţia Consiliului de Miniştri prin Horia Sima, 
Ministerul Afacerilor Interne unde a fost numit Constantin Petrovicescu, Ministerul Afacerilor Străine -
Mihail Sturdza, Ministerul Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor prin Pompiliu Nicolau, Ministerul 
Educatiei Naţionale, Cultelor şi Artelor - Traian Brăileanu şi Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor 
Sociale - Vasile Iaşinschi. Ministerele cu profil economic au fost încredinţate unor specialişti : profesorul 
Gheorghe Leon a fost numit ministru al Economiei Naţionale, dublat fiind de legionarul Corneliu 
Georgescu ca subsecretar de stat. La cererea Legaţiei germane, în fruntea Subsecretariatului de stat 
pentru petrol şi exploatarea minieră din cadrul Ministerului Economiei Naţionale a fost desemnat 
V. Dimitriuc. Directorul Băncii Româneşti, George Cretzianu, a fost numit ministru al Finanţelor, 
avându-i ca subsecretari de stat pe legionarii Constantin Papanace şi Ion Protopopescu. Ministru al 
Justiţiei a devenit Mihai Antonescu, Nicolae Dragomir a primit funcţia de ministru la departamentul nou 
creat al Coordonării şi Statului Major Economic, inginerul Nicolae Mareş, fost conservator junimist, va 
detine ministerul Agriculturii şi Domeniilor, la care a fost numit secretar de stat ţărănistul Petre 
Nămoianu. Subsecretariatele de stat de la Apărarea Naţională au fost încredinţate unor militari : generalul 
Gheorghe Dobre, numit subsecretar de stat pentru înzestrarea şi administraţia armatei , generalul 
Constantin Pantazi - subsecretar de stat pentru armata de uscat, iar comandorul Gheorghe Jienescu 
devine subsecretar de stat pentru Aer şi Marină. În Ministerul Afacerilor Interne pentru Poliţie şi 
Siguranţă a fost numit ca subsecretar de stat Alexandru Rioşanu. Întregul sector al presei şi propagandei 
a intrat sub controlul Legiunii datorită numiri în fruntea subsecretariatului de stat care functiona pe lângă 
Preşedinţia Consiliului de Miniştri a legionarului Alexandru Constant. Totodată, Garda de Fier deţinea 
majoritatea absolută a posturilor de secretari generali, directori generali şi directori de ministere37• 

JJ Ioan Scurtu, Din viaţa politicii a Romiiniei ( /926-1947). Studiu critic privind istoria Partidului Naţional 
Ţdrănesc, Bucureşti, 1983, p. 436-437. 

� A. SimiljH, np. rit .• �- J9. 
)j Şl. I'alaghi\ă. Istoria miş,·itrii h!gimwre :;,·risii de un legio11ar. Garda de Fier spre ret11vierea României, 

Bucureşti, 1993, p. 1 57 .  
'" Preotul Ş t .  Palaghi\A. refel'indu-se l a  indicaţia lui Corneliu Zelea-Codreanu, arata �.:a, in  1 937, CăpiLanul afirmase: 

.,Dacă voi fi desmenat la putere voi face un guvern din oameni strlini de Mişcare pe timp de un an de zile, iar eu voi pregăti 
elemente-le legionare de la postul de ministm până la primar, conducând doar lupta in parlame-nt şi urmând ca după un ,111 �ă 
alcAtuiesc un guvern legionar". lhidem. 

·" A. Simion, op. cit. , p. 4 1  şi unn. 
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Guvernul instaurat la 1 4  septembrie 1 940 a avut un caracter preponderent legionar. Această 
concluzie se desprinde nu numai din lista de nume pe care am expus-o mai sus, dar şi din parcurgerea 
listei prefecţilor instalaţi la 2 1  septembrie 1 940. Într-un articol al ziarului "Timpul" din 22 septembrie 
1 940 este consemnat faptul că printre cei 45 de prefecţi, a căror imensă majoritate era legionari, întâlnim 
doar un singur militar activ. 

Refuzând ei înşiŞi să facă parte din guvernul constituit de Ion Antonescu, Iuliu Maniu şi 
C. 1. C. Brătianu, conducătorii P.N.Ţ şi P.N.L., au lăsat libertate cadrelor medii să participe ca tehnicieni 
în nou executiv. Drept urmare, liberalul Alexandru Ottulescu a fost numit guvernator al Băncii Naţionale 
a României, iar ţărănistul Dimitrie Gerota a primit secretariatul general al Ministerului Justiţid8• 

Momentul 6 septembrie reprezintă, de fapt, o rotaţie în sistemul politic - s-a suspendat 
Constituţia din 1 938, a fost dizolvat Parlamentul - dar regimul instaurat rămâne tot o formă de dictatură, 
în care se vor confrunta două forţe : pe de o parte Antonescu, ce reprezenta armata, pe de altă parte Horia 
Sima, conducătorul Gărzii de Fier, ca forţă politică de necontestat în acel moment istoric. Putem vorbi, 
pentru perioada 6 septembrie 1 940 - 21 ianuarie 1 94 1 ,  de o dualitate a puterii în stat. 

. După preluarea conducerii, Ion Antonescu a acţionat pentru oprirea manifestaţiilor îndreptate 
împotriva Dictatului de la Viena şi pentru reinstaurarea ordinii. Mijloacele folosite în acest scop au fost 
diverse: pe de o parte îndemnuri la ordine, la muncă, la reluarea unei vieţi normale, iar pe de altă parte 
ameninţări deschise că cei care nu se vor supune dispozitiei autorităţilor vor suporta rigorile legii. Au 
fost emise o serie de decrete-lege prin care erau desfiinţate atât demnităţile de consilier regal, cât şi 
Consiliul de Coroană (6 septembrie 1 940). De asemenea, a fost adoptat decretul-lege privind controlul 
foştilor demnitari ai statului din ultimii zece ani, iar la 7 septembrie a fost scoasă în afara legii 
organizaţia Straja Ţării, urmând ca la 9 septembrie să fie dizolvat Partidul Naţiunii. Au. fost alcătuite 
comisii speciale P<?ntru a ancheta "condiţiunile în care s-au acordat toate concesiunile şi prospecţiunile 
miniere de orice natură, inclusiv cele petroliere, din ultimii 12  ani"39• 

Concomitent cu anunţarea în presă a formulei noului guvern, România a fost proclamată la 14 

septembrie 1 940 "Stat Naţional-Legionar", în care Garda de Fier era singura formaţiune politică ce avea 
dreptul să activeze în mod legal40• În aceeaşi zi, la Palatul Cantacuzino a avut loc solemnitatea depunerii 
jurământului, în faţa regelui, a noului guvern, iar la 1 5  septembrie 1940, la invitaţia generalului 
Antonescu, s-a întors din exil, de la Florenţa, regina Elena, pentru a completa educaţia fiului său. 

Un punct nevralgic, asupra căruia s-a insistat în lucrările care au abordat instaurarea regimului 
legionara-antonescian, îl constituie supravieţuirea monarhiei ca instituţie după septembrie 1 940. Aurică 
Simion susţine că Antonescu ar fi fost singurul care ar fi luat în calcul abolirea monarhiei, dar că în 
realizarea intenţiilor sale a trebuit să ţină cont de opoziţia liderilor ţărănişti, liberali şi legionari, precum 
şi de probabilitatea declanşării unor tulburări4 1 •  În nici o altă lucrare studiată nu am găsit vreo referire la 
intenţiile lui Antonescu de a înlătura monarhia. Noi considerăm că aceasta este o gravă acuză la adresa 
generalului care, de bună seamă, nu ar fi scăpat celor care I-au judecat în mai 1 946. Drept urmare, 

3" Despre refuzul partidelor istorice de a participa efectiv la guvernare, cât şi despre dificultătile întâmpinate de 
Antonescu în cdnstituirea noului guvern, ambasadorul palon Raczynski nota la 1 6  septembrie 1 940: ,,noul guvern este constituit 
aproape în întregime din oameni noi excluzând totalmente orice grupare politică din tară, în afara Legiunii, chiar şi pe cei care 
s-au opus regimului regelui Carol. Totuşi. nu aceasta a fost intentia initială a lui Antonescu. Generalul avusese de gând să 
formeze un guvern national care ar fi inclus, pe lângă Garda de Fier, pe conducătorii experimentali şi influenli ai partidelor 
Na\:onal-Tl!r!lnesc şi Uberal. la negocierile care au precedat formarea guvernuluL GarJa Je Fier a pretins ia inceput toate 
pm1ofoli ile în afarl!. de Apl!.rarc şi Finan1c şi a cerul proclamarea României ca stat legionar şi a mişcării legionare ca unic panid 
recunoscut legal. în timpul negoderilor, legionarii au făcut nurncruaşc concesii, insisUlnd doar asupra rroclamării caracterului 
unipanidic al statului. Maniu a fost primul care s-a retras de Ia negocieri. Posibili tatea unei inlelegeri cu liberalii a existat până la 
orele 4, în după-amiaza ultimei zile ( 1 4  seplcmbrc). Aceasta a e�ual deoarece conducătorul partidului, Dinu Brătianu, inscris 
cam.Iidal pentru Ministerul Economici Na1ionale nu a vrut să sustin! intrarea in acest cahinel a lui Ono Constantinescu. 
nominalizat de către liberalii di7.idenţi şi deoarece inflex ibilul Gh. Brătianu . pentru care urma să creeze un post de vicepremier 
(pe lângă cel inserat lu i Hoda Sima) a refuzat aceastA poziţie, rrecum �i oferta Ministerului de Externe datorită desemnării 
prin1ului Sturdza �i altor legionari pentru posturile diplomatice cheie". L. L. Watts, op. cit. , p. 300--30 1 .  

w A. Simion, op. dt . . p. 50. 
4" Ion Antonescu şi .. Garda de Fier "  . . .  , p. 67. 
41 A. Simion, op. cit. , p. 34. 
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considerăm că aşa-zisa intenţie a generalului de a se debarasa de rege este o falsă problemă, care nu 
merită să fie pusă în discuţie nici ca ipoteză, din moment ce nu există dovezi în acest sens. 

Făcând un salt în timp, în mai 1 946, Antonescu a fost învinuit că a făcut guvern cu bază 
legionară. Horia Sima aprecia că "factorii care au impus Statul Naţional-Legionar" au fost: popularitatea 
mişcării legionare, izolarea generalului, care nu dispunea de o bază de masă, teama că regele Carol putea 
organiza o contralovitură şi ambiguitatea poziţiei germane, care părea să încline spre Legiune42• Nu ştim 
dacă Antonescu urmărea, prin colaborarea cu legionarii, să-şi creeze o pavăză împotriva oamenilor lui 
Carol (pe care, după cum arătat mai sus, i-a înlăturat, aşa cum s-a întâmplat cu generalii Mihail şi 
Teodorescu) însă, în Memoriul adresat Tribunalului Poporului la 15 mai 1 946, arată că a făcut guvern cu 
bază legionară deoarece "nu era în ţară la acea epocă altă bază politică. Era de ales între anarhie, cu 
consecintele ei - protectorat si prăbăsurea totală a graniţelor - si încercarea de a linisti, de a canaliza, de 
a domin� sau de a stinge o 

'
mişcare

' 
al cărei caracter terorist 

'
putea prăbuşi total �earnul românesc'"'3• 

Istoricul Francisco Veiga vine şi el cu argumente în sprijinul afirmaţiei de mai sus, arătând că armata nu 
avea suficient sprijin popular pentru a forma o dictatură militară, iar filonazismul hotărât al legionarilor 
constituia o acoperire a generalului pentru fosta sa simpatie faţă de Aliaţi44• 

În paralel cu încercarea de a forma un guvern viabil, Antonescu a lansat un tip de reforme pe 
care le-a promovat de-a lungul întregii sale cariere. Pe lângă faptul că ica urmărit în justiţie pe cei 
responsabili de a fi împins România în pragul dezastrului economic, politic şi militar, generalul a dus o 
camapanie de reformă ce privea Biserica, şcolile, institllţiile de stat, birocraţia, individul însuşi. A doua 
zi după abdicarea regelui Carol al II-lea, Antonescu a publicat "Principiile de bază ale noului stat", 
principii ce vor sta la baza organizării şi funcţionării tuturor instituţiilor guvernamentale. Acestea sunt: 
legalitate integrală, dreptate, omenie, exemplu personal şi iniţiativă, urmărind ca, prin aplicarea lor să 
ridice poporul român din marasmul în care se scufundase, la un nivel cât mai înalt de comportament etic 
si moral4� • . 

În faţa partenerilor germani, Antonescu a subliniat că baza regimului său nu este aplicarea unei 
anumite ideologii ci numai restabilirea ordinii şi instituirea reformei sociale. Încă dda prima întâlnire cu 
Adolf Hitler, el a subliniat că nu a fost niciodată legionar, că doar simpatizase cu Garda de Fier pe plan 
spiritual. Generalul a insistat asupra necesităţii revenirii lui Hitler în privinţa deciziei luate la Viena, cât 
şi asupra nedreptăţii suferite de statul român prin rapturile teritoriale din iunie 1 940. Atacând cu o 
neaşteptată energie probleme pe care fusese prevenit să nu le abordeze - atât de Ribbentrop cât şi de 
Goering - Antonescu a dobândit respectul şi încrederea lui Hitler, un câştig improtant pentru România 
acelei vremi. 

Politica externă a României a fost stabilită cu mult timp înainte ca generalul să preia puterea. 
La 21  septembrie 1 940, la o întrunire a Consiliului de Miniştri, Antonescu îşi preciza poziţia :  "Pot fi 
foarte prieten cu englezii, dar nu merg cu englezii ca să răstorn statul pentru o prietenie cu ei , merg şi cu 
cel mai mare inamic al meu personal ca să salvez statul'"'6• În ciuda sentimentelor sale pro-Aliate, 
generalul şi-a asumat sarcina de a convinge Germania că, atât el cât şi ţara sa, puteau fi aliaţi de nădejde 
ai Axei. Existenţa României ca stat independent depindea de succesul sau de eşecul său. Deşi era 
conştient că aderenţa României la cooperarea româno-germană se baza pe motive strict utilitare si, în 
mare măsură, datorită realităţii geopolitice în care se afla, Hitler nu va interveni în problemele intern'e ale 
ţării, lăsând la latitudinea lui Antonescu rezolvarea lor şi aceasta cu atât mai mult cu cât, la 23 noiembrie 
1 940, statul român va adera la pactul tripartit47• Deşi, în cursul primei întâlniri dintre Hitler şi Antonescu 
(2 1 -24 noiembrie 1940), marile probleme europene nu au fost discutate, totuşi convorbirea din 
22 noiembrie a fost hotărâtoare pentru raporturile politico-militare dintre România şi Germania. FUhrerul 
a văzut în Antonescu omul de încredere pentru "cauza comună" a celor două ţări . 

"' Horia Sima, Era libertdfii. Statul naţion�l-legionar, voi. 1, Madrid. 1 982, p.7R-79. 
•·• Proce,\·ul Mareşalului Amo11escu. Du<:umente, voi. 1, Hucurcşti, 1 995, p. 1 63 . 
..., F. Veiga, ()(>. rit . . p. 280-282. 
•j L. L. Watts, op. cit. , p. 308 �i unn. 
"" Ibidem, p. 325: 
47 Constantin 1. Kiriţescu, Romania în <d doilea rd<.boi mcmdial, voi. 1, Oucnre�li. 1 995, p. 1 67.  
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Neînţelegerile dintre general şi legionari au apărut foarte repede;  fiecare dintre parteneri 
socotea alianţa drept una temporară şi urmărea să-şi mărească baza de putere şi influenţa în stat. Cei doi 
protagonişti ai vieţii politice româneşti, Ion Antonescu şi Horia Sima, apreciau că, la 1 4  septembrie, 
începea nu numai o guvernare nouă, dar si un nou regim alcătuit pe alte baze, pe alte valori. Modalitatea 
concretă de a atinge acest obiectiv era pri�ită diferit de cele două părţi. În timp ce Antonescu preconiza o 
trecere treptată spre noul regim, în limitele legii, în ordine şi îară răzbunări, legionarii vizau o modificare 
rapidă, cu lichidarea celor legaţi de regimul carlist. Sima îi reproşa generalului că nu distruge lumea 
veche şi insista asupra faptului că şi în economie ,.accentul trebuie să cadă pe elementul politic", că nu 
tehnocraţii ci doar ,.oamenii noi" pot construi societatea48• 

Încă din momentul instaurării, asupra noului regim apăsau probleme dintre cele mai grave. 
Amputările teritoriale aveau drept urmare o scădere importantă a productiei agricole, penuria a dus la o 
inflaţie galopantă şi, la toate acestea, se adăuga şi valul de refugiaţi proveniţi din teritoriile pierdute, care 
trebuiau adăpostiţi, alimentaţi şi plasaţi în locuri de muncă. La începutul lunii noiembrie 1940, sudul şi 
estul ţării au fost zguduite de un puternic cutremur, care a provocat numeroase pierderi umane şi 
materiale49• 

Legionarii au încercat prin intermediul asociaţiilor înfiinţate, printre care ,,Ajutorul legionar", o 
rezolvare a unora dintre aceste probleme. Organizaţia s-a concentrat asupra distribuirii de alimente, 
înfiinţării de cantine în cartierele periferice ale Bucureştilor, de măcelării, de magazine sau căutând 
adăposturi pentru cei sărmani. Aceste măsuri de asistenţă socială s-au bucurat de mult mai mult succes 
decât ,.bătălia preţurilor" sau ,.campania de românizare" a întreprinderilor evreieşti, care au eşuat datorită 
dezorganizării şi abuzurilor0• 

Pe plan economic şi administrativ, Garda de Fier a dat dovadă de multă nepricepere. La 
1 3  septembrie 1 940 a fost promulgat un decret-lege, care autoriza Ministerul Economiei Nationale ca, în 
scopul integrării activităţii întreprinderilor în politica generală a statului, să numească ,.ori de câte ori va 
socoti necesar şi fără motivare" un comisar special, care să supravegheze transpunerea în practică a 
acestui obiectiv-� 1 • Însărcinările si atributiile acestor comisari urmau să fie stabilite, de la caz la caz, după . . 

natura întreprinderii, prin decizii ministeriale. O dată instalaţi la conducerea statului, legionarii au 
ignorat acest decret-lege şi au impus un altul, prin care comisarii de românizare primeau puteri 
discreţionare, ceea ce avea drept consecinţă trecerea întregii economii naţionale sub controlul Gărzii de 
Fier. S-a ajuns, în acest fel, 1a un şir întreg de abuzuri de la imixtiuni în administraţia întreprinderilor 
până la concedierea funcţionarilor pe criterii politice52• S-au dovedit nefaste pentru economia ţării şi alte 
iniţiative legionare. Sub pretextul ,.românizării capitalurilor" au fost efectuate exproprieri violente, ale 
căror victime erau în primul rând evreii, cwe au sfârşit prin a crea panică, numeroşi patroni hotărând 
să-şi vândă întreprinderile, pe care le puteau cumpăra, evident, numai germanii. 

Ion Antonescu, la rândul său, punea în chip evident ţara înaintea partidului şi separa cele două 
noţiuni, punct de vedere pe care legionarii, care identificau ţara cu partidul, nu-l puteau accepta. Relaţiile 
dintre cele două forţe politice s-au deteriorat continuu, mai ales după ce abuzurile legionarilor au 
culminat cu asasinarea, în noiembrie 1940, a 64 de foşti demnitari, ofiţeri şi subofiţeri, deţinuţi la Jilava, 
pentru arnestectul lor în suprimarea lui Corneliu Zelea-Codreanu. A contribuit mult la discreditarea 
mişcării mai ales asasinarea profesorilor Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu. Aceste evenimente au marcat 
momentul din care nu mai exista întoarcere în relaţiile dintre Antonescu şi Mişcarea legionară, precum şi 
radicalizarea acesteia din urmă. 

Toate acestea 1-au determinat pe Iuliu Maniu să adreseze, la 3 decembrie 1 940, O' scrisoare 
generalului Antonescu, prin care îi cerea să ia măsuri pentru ca .. c�tăţcnii de orice categorie socială să 
redubâm!cascA siguran\a averii �i vietii lor'Lu. În aceea�i zi , Conducătorul a făcut pcnihila conRtatarc cA 
înarmarca acestei ,.mişcări ilegale" a fost realizatA de serviciile germane �4• 

'" Ion Antone.\·,·u �·i .. Garda de Fier·· . . . . p. 97. 
1° F. Veiga. op. dt . •  p. 282-283. 

'" Ibidem. 
51 A. Simion. op. cit . •  p. 1 1 9. 
n Ibidem. p. 1 1 3. 
,,, V. Georgescu. op. cit. , p. 1 9. 
54 A. Hillgruber. op. cir .• p. 1 53 .  
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Când, la 14  ianuarie 1 94 1 ,  Antonescu 1-a vizitat din nou pe Hitler, i s-a dat mână liberă să-şi 
lichideze adversarii. FUhrerul i-a comunicat acum detaliile planului Barbarosa ;  în principiu, generalul a 
declarat că este gata să se angajeze în luptă alături de Germania "dacă ar fi nevoie". Pentru ca România 
să poată participa la această acţiune militară, ţara trebuia să fie pregătită din punct de vedere militar, 
economic şi politic. Antonescu s-a oprit apoi asupra scopului direct al vizitei sale, subliniind că elemente 
"nepregătite sau aflate în slujba comuniştilor au făcut ca legiunea să piară din popularitate" şi că "s-a 
ajuns la haos economic". Cum asupra ţării plana "pericolul anarhiei", Conducătorul Statului a cerut să i 
se perrr..ită "să-şi exercite şi în realitate puterile cu care a fost investit prin decretul constituţional din 
septembrie"��. 

Revenit la Bucureşti, Antonescu a luat o serie de măsuri împotriva legionarilor, cum ar fi : 
desfiinţarea comisiilor de românizare a întreprinderilor, înlocuirea ministrului de interne, Constantin 
Petrovicescu, a directorulv.i legionar al poliţiei, Alexandru Ghica şi schimbarea tuturor prefecţilor 
legionari cu militari. 

Când, siguri de victorie, legionarii au declanşat rebeliunea, în ianuarie 194 1 ,  generalul i-a 
învins, în numai câteva zile, cu ajutorul armatei . Neavând un program de guvernare bine definit, scindaţi 
în numeroase facţiuni, cu o organizare deficitară în plan politic, Garda de Fier a sfârşit prin a fi înlăturată 
de la guvernare. 

" lhidem, p. 1. ';,-1 56. 
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B. ISTORIA ORAŞULUI IAŞI 
ELENA GHERMAN, SENICA ŢURCANU 

REZ{JLTATELE LUCRĂRILOR DE SUPRAVEGHERE ARHEOLOGICĂ DE 
LA PALATUL CULTURII DIN IAŞI 

1. Probleme introductive 

Lucrările pentru consolidarea fundaţiilor Palatului Culturii din Iaşi, realizate în anii 1 995 şi 
1 996, s-au efectuat sub supraveghere arheologică, fiind cunoscută importanţa acestui amplasament ca sit 
istoric. După ce, într-o primă fază, aceste lucrări au fost coordonate de către arheologul N .N. Puşcaşu, 
din luna iulie 1996 supravegherea arheologică a fost preluată de către un colectiv format din dr. Vasile 
Chirica, cercetător la Institutul de Arheologie din Iaşi, Elena Gherman şi Senica Ţurcanu, muzeografi la 
Muzeul de Istorie a Moldovei . 

Consolidarea clădirii presupunea trasarea unor şanţuri, având lăţimea de 1 ,20 m, în interiorul a 
trei încăperi din aripa sud-estică a actualei construcţii . Din motive de securitate a fundaţiilor şi a 
elevaţiei, secţiunile s-au făcut, succesiv, pe tronsoane de 2,50 m, conform planurilor proiectantului. Au 
fost realizate 1 9  secţiuni, numite convenţional S .Ol . . .  S . 19 ,  iar adâncimea până la care s-a săpat nu a 
depăşit 2,20 m, reprezentând de fapt şi cota la care a fost găsită talpa fundaţiei Palatului astăzi în 
funcţiune. Suprafeţele din plan, care apar nehaşurate au fost cercetate de către N.N. Puşcaşu (fig. 1 ). 

1. 1 .  Precizări geografice şt geomorfologice 

Suprapunându-se în linii generale cu amplasamentul fostei Curţi Domneşti, actuala clădire a 
Palatului Culturii este aşezată pe promontoriu! unei terase inferioare a Bahluiului, de vârstă wurrniană1, 
situată în zona de contact dintre depresiunea Jijia-Bahlui şi Podişul Central Moldovenesc2• 

1.2. Scurt istoric al cercetărilor arheologice 

Primele cercetări din punct de vedere arheologic, pe locul fostei Curti Domnesti din Iasi s-au ' ' ' 
efectuat în perioada anului 1 952- 1 955. Este vorba de cercetări de suprafaţă, care au relevat faptul că pe 
locul unde se găseşte în prezent Palatul Culturii apar urme de locuire aparţinând comunităţilor Cucuteni 
şi Sântana de Mureş, precum şi din perioada feudală (sec. XV-XVIII)3• 

În 1 958, într-un şanţ săpat între Palat şi statuia lui Ştefan cel Mare (care este amplasată în faţa 
Palatului Culturii) au fost descoperite materiale aparţinând culturilor Precucuteni, Cucuteni B, Latene II 
şi din sec. al IV -lea d. Hr.4• În acelaşi an, cu ocazia unui sondaj realizat în interiorul Palatului, a fost 
identificată o fază de locuire din sec. al XIV -lea5• 

Cele mai importante descoperiri au fost făcute cu prilejul săpăturilor din anii 1 960- 1 96 1 ,  cu 
ocazia construirii Teatrului de V ară - aflat în imediata apropiere a Palatului - pe versantul sud-estic al 
terasei inferioare a Bahluiului. Cu această ocazie au fost dezvelite aproape în întregime ruinele de pe 
latura de sud-est a Curţii Domneşti (cea. 1 .000 m2)6• S-a stabilit atunci, cu certitudine, că terasa inferioară 
a Bahluiului a fost locuită în această zonă începând din eneolitic. Au fost cercetate metodic construcţiile 

1 C. Martiniuc, V. Băcăuanu, Harta geomorfologică a oraşului laşi. în AŞUI, sect. ll. Ştiin�e naturale. t. V. 1 9:'19, fas<.:. 1, 
p. 1 86. 

1 1. Şanuru, C. Martiniuc. Şt. Păunel, S. Chiriaccscu, O variunrc1 " scllift!i program de .l'i.l'li!mlllizare a oraşului Iaşi, in 
AŞUI, sect. Tl. Şriinlc nuturalc, l. li, 1 956, fa�c. J, p. 340. 

� N. Zaharia, M. Petrescu Dâmbovita. Em. Zaharia. Cercetclri arlu:ologke fn oraşul fuşi şi imprejurimi, în SCŞI VII, 
1 956, nr. 2, p. 1 şi urm. 

-' AL Andronic, Eug. Nc.am�u. Ceret:tcJri urheolngi,·e J'f' teritoriul nm�ului lc1Şi in anii 1956-1960. Îil AM, ll-ID. 1 964, p. 4 1 2. 
j /hidnJJ, p. -1 1 4-4 1 5. _ 

• A l .  Andronic:, Eug. Ncamţu. M. f>inu, Sclptrturik arlu-v/oglce de la Curtm Domnească din fuşi. fn AM, V. 1967. p. 1 69-2H5. 
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medievale descoperite pentru a se întocmi - măcar parţial - planul Cur�i Domneşti ; s-au precizat etapele 
de constructie si de refacere ale acestui ansamblu medieval7• 

în
' 
anii 1 99 1 - 1992, lucrările pentru amenajarea sistemului de drenaj din jurul Palatului au fost 

supravegheate din punct de vedere arheologic de către N .N. Puşcaşu. Rezultatele cercetării sunt încă 
inedite. S-au executat atunci şi sondaje pe latura de sud a actualului edificiu. 

În toamna anului 1 995, au început lucrările de consolidare a aripii estice a Palatului, în regirr 
de urgenţă. Secţiunile care fac subiectul rapt>rtului de faţă sunt o continuare, în interior, a sondajelor din 
afară realizate în 199 1 - 1 992. 

II. Descrierea săpăturilor. Stratigrafia 

Cele 19 secţiuni trasate şi supravegheate de către colectivul menţionat mai sus se găsesc în 
interiorul a trei încăperi din aripa sud-estică a clădirii. Distanţa până la suprafata cercetată în 1960- 1 96 1  
este de aproximativ 3 0  m.  Secţiunile ce se găsesc de-a lungul peretelui sudic Şi estic (vezi fig. 1 )  sun''t 
despărţite de cele cercetate în 199 1 - 1 992 doar de peretele exterior al Palatului. 

Nivelurile arheologice descoperite cuprind în cele mai multe cazuri materiale amestecate. 
Acest fapt se datorează în primul rând lucrărilor de construcţie ale Curţii Domneşti şi mai puţin ale celor 
pentru actuala clădire. Afirmaţia noastră se bazează pe observaţia făcută de constructor asupra sistemului 
de fundare practicat de către arhitectul 1.0. Berindei. Este vorba de realizarea unor fundaţii în sistemul 
tranşeelor în care s-a turnat piatra mărunţită în amestec cu un liant. În aceste condiţii, nivelurile 
arheologice au fost afectate în mică măsură de construcţia Palatului. Acolo unde s-au păstrat fundaţiile 
Curţii Domneşti, deranjarea materiale!or mai-vechi este evidentă. 

Informaţiile cunoscute privind locuirea terasei în perioada anterioară momentului ridicării aici 
a unei resedinte feudale au fost să fie confirmate, fie completate de noile descoperiri. 

' ' 

Coroborând informaţiile obţinute prin cercetarea celor 1 9  secţiuni în legătură cu stratigrafia 
arheologică a zonei, putem face următoarele precizări : 

- spre deosebire de observaţiile arheologice făcute în campaniile din anii 1 960- 196 1 ,  un 
element care intervine ca o cauză a perturbării straturilor, îl constituie fundaţiile pentru Palatul 
Ocârmuirii care, în linii generale, coincid cu funda�ile actualului edificiu şi suprapun chiar, uneori, 
fundatiile Curtii Domnesti8 ; deci, din start, deranJ·amentele stratigrafice sunt datorate si construirii celui 

' 
... ; ' , 

de-al doilea ansamblu ; • 

- succesiunea straturilor este în linii generale cea stabilită în deceniul al VII-lea, cu 
amendamentul precizat mai sus ; 

- în 5.02 s-a descoperit în solul viu, la -2,20 m, un vas întreg, aparţinând sfârşitului epocii 
bronzului iar la nivelul solului brun-roscat amestecat cu pietre, arsură si ceramică medievală, s-au ' ' ' 

întâlnit numeroase elemente ale culturii Cucuteni (ceramică şi chiar chirpici) (fig. 3, 4, 1 1 ) ;  acest lucru a 
fost posibil deoarece pe latura estică şi nordică a secţiunii pomenite se afla zidărie de piatră provenind de 
la fundaţiile Curţii Domneşti ; 

- în 5.07, 5. 1 5  şi S. 1 8  a fost surprinsă o platformă cucuteniană vizibil deranjată, care apare la 
-0,60 m, iar de sub ea au fost recoltate fragmente ceramice prefeudale; şi, în acest caz, în apropiere se 
aflli fundaţiile medievale (fig. 7, 8) ; 

- după nivelul fUCutenian urmează, fllră continuitate în toate seqiunile, un strat corc:spunzlitor 
perioadei sec. IV-V, d.Hc. ; 

- singurele materiale nederanjatc au fost prelevate din S . l l -S . 14, şi aparţin celei de a doua 
jumătăţi a secolului al V-lea �i secolului al VI-lea LI. Hr. ; aici nu s-au găsit însă artefacte apar{inând altor 
perioade isrorke ; 

7 Ibidem. 
• Istoricul cetilfii şi oraşului laşi de u1 lntemeere, în ,.lluslr-<�lia", an XIV, nr. 1 1 5 - 1 1 8, 1 927, p. 1 112. 
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- stratigrafia medievală este, de asemenea, deranjată; în general stratul medieval este întrerupt 
de nivelări datorate diferitelor etape de construcţie ale Curţii Domneşti surprinse în profil, prin lentile de 
mortar şi fragmente de piatră şi de zidărie (fig. 1 1) ;  

- toate aceste straturi sunt S'Jprapuse de un nivel egalizator, alcătuit din nisip şi prundiş, peste 
care s-a realizat pardoseala de mozaic, existentă astăzi . 

lll. Rezultatele lucrărilor de supraveghere arheologică 

III. l .  Cultura Precucuteni 

Săpături le efectuate în anii 1960- 196 1 ,  pe versantul sud-estic al terasei Bahluiului, au scos la 
iveală numeroase resturi de locuire aparţinând culturii Precucuteni9• Având în vedere faptul că 
materialele Precucuteni s-au găsit atât pe marginea terasei, cât şi în interiorul ei (descoperirile din 195810, 
colectivul de cercetare de atunci concluziona că locuirea din această perioadă a fost intensă. Materialele 
descoperite au fost încadrate în faza Izvoare I2 a culturii Precucuteni cunoscută astăzi ca faza Precucuteni 
III 1 1 • În sectorul cercetat de noi, au apărut doar patru fragmente ceramice, ce pot fi încadrate în această 
cultură12. Două dintre aceste fragmente, între care un fragment de buză de vas (fig. 9/1)  - au decor 
incizat. Ele sunt realizate dintr-o pastă nu foarte fină, pentru care au fost folosite ca degresant <(ioburi 
mărunt pisate,. Ceramica a fost arsă la brun-cenuşiu. Un alt fragment este realizat dintr-o pastă fină, 
omo2enă, bine arsă la cenusiu si nu este decorat13• 

� , , 

III.2. Cultura Cucuteni 

Cercetările anterioare14 au relevat existenta în zona Palatului a unei bogate asezări Cucuteni B .  , . 
Din totalul materialului recoltat în timpul cercetării noastre, aproximativ 80% este reprezentat 

de cel aparţinând culturii Cucuteni. Din păcate, numeroase fragmente ceramice şi de chirpici apar în 
amestec cu materiale aparţinând altor perioade istorice (fig. 1 1 ). În S.07 şi în S. l 8  au fost dezvelite 
resturile unei platforme (menţionăm că S.07 a fost cercetată de arheologul N.N. Puşcaşu până la nivelul 
platformei). Locuinţa se continuă şi în S. l 6  şi în S. l9 ;  aceasta a fost efectiv retezată în momentul 
edificării Curţii Domneşti. În S. 1 8, datorită faptului că platforma a fost mai puţin deranjat:.\, s-au putut 
observa impresiuni de bârne şi urme de arsură - presupuse a fi resturile unei vetre. Inventarul arheologic 
descoperit constă în ceramică, oase şi o greutate de lut. Referitor la forma vaselor, mentionăm: străchini 
cu corpul tronconic şi buza înaltă şi dreaptă, baluri semisferice, vase bitroconice, cratere. Pornind de la 
observaţiik de ordin stilistic şi structural, s-a considerat că aşezarea apar\ine faciesului Valea Lupului, al 
etapei Cucu te ni B215• Pe lângă elementele picturale specifice acestei faze menţionăm descoperirea unui 
fragment ceramic cu decor zoomorf (fig. 6). Silueta, orientată spre stânga, de culoare brun-roşie cu 
contur negru··brun, este păstrată fragmentar, l:iJslndu-i capul şi terminaţia cozii. Spre deo:;ebir•! de 
majoritatea reprezentărilor de acest gen16, coada carnasierului nu se arcuieşte pe spate ci este îndreptată 
în jos. Peatru această poziţie a cozii, există analogii în staţiunile de la Valea Lupului, Petreni, 
Varvarovka şi Ghelăieşti 17• Totuşi , pe fragmentul descoperit Ia Iaşi avem a face cu o re!lrczentare in�::!ită, 
deoarece coada nu este redată schematizat, arcuită ca la celelal�e exemplare; ci s� unduieşt� îa jo�. N'J 

9 Al. Andronic, Eug. Neamtu. M. Dinu, op. cit., 1 967, p. 1 83- 1 86: 
10 Al . Andronic, Eug. Neamtu. op. cit., 1964, p. 4 1 2. 
1 1 S. Marinescu-Bâlcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul României, Bucureşti, 1 974, p. 1 S.  
'' Mulţumim şi  pc această calc domnilor conf. dr. N. Ur�ulescu. prof. cir. D. Gh. Teodor, cerce!. dr. I. Tonită. care ne-au 

ajutat la dcrcnn:narea lllllteriak.lor. 
" Din infonna!iile fnrni7.arc de N.N. Pu�cii�U in presă, materia!de Precucutcni ucscoperile în scqiunik cercetate de 

domnia-sa sunt mult mai n!.lmeroasc. 
" A l .  A:-tdronic, Eug. Ncam1u. M. l >inu, np. cit., 1 967, p. 1 85- 1 89. 
'·' Ibidem, p. 1 1!8- 1 89 ;  M. Dinu. Şamierul arheoloxic: l'a/ea Lupu:,,;. În Matt<riale· ITI, 1<,157, p. 1 6 1 - 168 ;  ic.Jcm. Şanticrul 

arh•mlngic l'clea Lupului în Muteriule . V, 1 959, p. 247-250. . 
16 A. Ni\!.1. Decorul znnrnnrf pictat pe c:eramica Cucuteni- Tripulie, în AM, VIII,  1 975, :'· l5- 1 1 9. 

17 lbidt<m, p. IN, 9:� ; VI. Dumitrcscu. A r:a culturii Cu,·uteni. !.luc;.:n::ştL 1 979, p. 57-60. 
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putem spune, având în vedere dimensiunile fragmentului ceramic păstrat, dacă este vorba de un decor 
liber sau metopic. Trebuie men�onat însă faptul că deasupra zonei posterioare a corpului animalului s-a 
păstrat un fragment din laba unei gheare a unei alte reprezentări zoomorfe. Or, din materialele 
descoperite până în prezent, nu apar animale "suprapuse" decât în metope separate 18• 

În asociere cu ceramica Cucuteni B au apărut şi fragmente de tip Cucuteni C. Ele provin de la 
cel puţin două vase (fig. 9/2-5). Ceramica, de culoare cenuşie-maronie, are în compoziţie scoică pisată şi 
este destul de friabilă. Tehnica arderii este inferioară celei cucuteniene. S-au descoperit trei fragmente de 
buză de vas, două dintre ele provenind probabil de la acelaşi recipient; buza vasului nu este decorată. 
Apare decorul realizat cu un instrument de tip pieptene, pe gâtui vasului sau pe umăr. Lipsesc fragmente 
decorate cu şnurul. Şi în cercetările din deceniul şapte ceramica Cucuteni B a apărut în asociere cu 
această specie ceramică19• 

111.3. Epoca bronzului 

În S.02, în solul viu, la 2,20 m faţă de nivelul de călcare actual considerat la faţa pardoselii de 
astăzi a Palatului , a fost găsit un vas de forma bitronoconică, păstrat intact (fig. 1211 ) ;  vasul zăcea cu 
gura în jos la 30 cm de zidul estic şi la 70 cm faţă de peretele nordic ; nu s-au găsit în apropierea 
respectivului vas şi nici în stratigrafia secţiunii obiecte care să fie legate de acesta; nu s-a surprins nici o 
urmă de groapă. Apartenenţa sa la epoca bronzului, respectiv cultura Noua, s-a făcut pe baza analogiei cu 
vasul descoperit în depozitul de obiecte de podoabă de la Suceava20• Această descoperire este un 
argument în plus faţă de constatarea generală asupra acestei cercetări arheologice şi anume faptul că 
marea majoritate a straturilor de cultură au fost deranjate în timpul lucrărilor de fundare a Curţii 
Domneşti , cu atât maj mult cu cât zidul estic al secţiunii îl reprezintă o fundaţie a construcţiei medievale. 

111.4. Cultura Sântana de Mureş 

Pentru această perioadă istorică au fost identificate doar câteva fragmente ceramice, care 
provin de la două castroane bitronconice din pastă cenuşie-închisă şi un fragment de toartă de la o cană. 
Fragmentele menţionate s-au găsit împreună cu alte materiale, de factură feudală (ceramică smălţuită şi 
cahle) ; această situaţie a fost surprinsă tot în S.02. În celelalte secţiuni nu am mai întânit nici un artefact 
aparţinând acestui interval istoric. Facem totuşi precizarea că, în timpul săpăturilor din deceniul şapte au 
fost descoperite numeroase materiale care aparţin culturii Sântana de Mureş21 •  

111 .5.  A�pectul cultural Costişa-Botoşana 

În S. l l - 14, într-un nivel de pământ negru, aparent nederanjat, au apărut, în asociere cu material 
osteologie, mai multe fragmente ceramice, ce pot fi încadrate în a doua jumătate a secolului al V -lea şi în 
secolul al VI-lea. Este vorba de ceramică lucrată la roată, dar şi cu mâna. Fragmentele ceramice lucrate 
la roată sunt mai puţine. Ca degresant, în compoziţia pastei acestora, este folosit nisipul. Suprafaţa 
ceramicii are o culoare cenuşie-negricioasă. Printre fragmentele ceramice descoperite menţionăm două 
funduri de vase (fig. 1 317-8). Ceramica lucrată cu mâna este preponderentă ; degresantul folosit îl 
reprezintă cioburile pisate : arderea este incompletă şi neuniformă, culoarea predominantă a vaselor fiind 
brun-roscată cu nuante cenusii, iar miezul negricios sau cenusiu. Ca forme menţionăm un vas borcan si 
un castr�n sau capac fn stare

'
fragmentară (fig. 1 2/2-3). 

' ' 

Cerarnica descoperită aici are analogii la Nicolina (laşi) şi Costişa (Neamţ). Mentionăm că în 
săpălurile anterioare nu au apărut materiale care să se încadrcze în accanstă perinad:l22• Marcarea pe harta 

arheologică a încă unui punct cu descoperiri aparţinând popula�iei daca-romane din a doua jumătate a 
secolului al V -lea şi din secolul al VI-lea este, în acest context, deosebit de importantă. 

'" A. Nitu. op. cit., 1 975.  
'" Al. Andronic, Eug. Neamfu, M .  Dinu. up. ât .. 1967, p. 1 M:'l, 1 87 .  2o L. Chitescu, Depozitul de obiecte de podoabă, din epo,·a bronzului, de la Suceava, în SCN A, 27, 1 ,  1976, p. 1 03- 107. 

Vasul de la Suceava are analogii cu c�;l găsit în monnânrul ele la Solonla. apa'1iniind grupului Noua-Sabatinovka. 
2 1  Al.  Andronic, Eug. Ncamtu. M. Dinu, up. cit., 1 967. p. 1 90- 1 9 1 .  
22 /bidem. 
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Pentru perioadele mai târzii, corespunzătoare feudalismului timpuriu, în special, nu au fost 
surprinse în săpături nici un fel de materiale. 

-

III.6. Epoca medievală 

Singurele obiecte descoperite, care au putut fi încadrate de această perioadă sunt fragmente de 
cahle şi d�! ceramică, găsite în special în 5.02, în 5.07 şi 5 . 1 5  (fig. 1 31 1 -6). În aceste ultime două secţiuni, 
fragmentele ceramice au fost surprinse sub platforma cucuteniană care, aşa cum s-a precizat mai sus, era 
şi ea deranjată ; faptul este explicabil pentru că toate secţiunile erau flancate de fundaţiile vechi folosite 
apoi si de I.D. Berindei pentru elevaţia unui perete despărţitor. ' 

În 5.02 putem vorbi de existenţa unei locuinţe medievale, având în vedere o suprafaţă de 
arsură, mai puţin dera�ată, în care au apărut fragmente cerarnice din secolul al XVI-lea (fig. 14) ;  facem 
totuşi precizarea că, peste platforma arsă, care avea şi impresiuni de ţăruşi, s-au descoperit resturi de 
chirpici, aparţinând locuirii cucuteniene, dar şi fragmente de piatră şi lentile de mortar, datorate unei 
nivelări realizată în momentul construirii temeliilor vechi (fig. 1 1) .  

* 

* * 

Referitor la constructiile anterioare - Curtea Domească şi Palatul Ocârrnuirii - care au fiinţat pe 
locul actualului Palat al Culturii ,  se impune să facem o serie de precizări : 

- nu s-a putut face o delimitare clară între ruinele care au aparţinut Curţii Domneşti şi Palatului 
Ocârrnuirii ; stratigrafic, temeliile fundaţiilor sunt contemporane, având aceeaşi cotă de fundare, respectiv 
- 1 ,60 m faţă de nivelul actual de călcare, iar structural, sunt realizate din acelaşi tip de piatră, având 
mortarul, ca liant. 

- aşa cum s-a menţionat, în 5.02 şi în 5 . 1 0  (fig. 1 1 ) s-au găsit resturi de piatră cu aspect de 
dărâmătură şi lentile de mortar peste resturile unei locuinţe medievale, de aceea considerăm că fundaţiile 
descoperite sunt dintr-o fază mai târzie, anume din secolul al XVII-lea ; prezumţia noastră se bazează pe 
faptul că inventarul locuinţei, foarte sărac de altfel, era compus din fragmente ceramice şi cahle 
aparţinând secolului al XVI-lea; se impune ipoteza, - cu regim de provizorat până la efectuarea altor 
cercetări arheologice - că probabil, dezvoltarea pe orizontală a Curţii Domneşti, spre vest s-a făcut mai 
târziu, respectiv în secolul al XVII-lea, de când datează arnenajările realizate de Vasile Lupu ; 

- nu s-au putut face precizări şi delimitări referitoare la traiectoria fundaţiilor, decât la modul 
ipotetic, făcând o comparaţie cu planul realizat de I.D. Berindei, prin care marchează zidurile fostei 
reşedinţe domneşti (fig. 2) ; 

- din punct de vedere stratigrafic, trebuie făcută precizarea că succesiunea locuirilor anterioare 
secolului al XV-lea a fost deranjată de lucrările de fundare a Curţii Domneşti şi mai târziu a Palatului 
Ocârmuirii (la începutul secolului al XIX-lea) ; în perimetrul ocupat astăzi de Teatrul de Vară, unde s-au 
efectuat cercetări sistematice, succesiunea stratigrafică a locuirilor a fost stabilită prin secţiuni care nu au 
fost afectate de lucrările de amenajare a fundaţiilor Curţii Domneşti ; s-au putut, de asemenea, stabili 
atunci şi fazele de refacere şi lărgire a Curţii Domenşti, fapt nerealizabil în cercetarea noastră constrânşi 
fiind de proiectul de consolidare; 

- fundaţiile pentru Palatul Culturii, realizate după planurile arhitectului I.D. Berindei nu au 
afectat decât în mică măsură stratigrafia sitului în discuţie, deoarece tehnica folosită consta în realizarea 
unor şanţuri-tranşee în care apoi se turnau fundaţiile constituite din piatră mărunţită, prinsă cu un liant 
realizat din ciment:  în unele cazuri , constructorul, din economic, a folosit vechile temelii ale edificiilor 
anterioare, mulţumindu-se să realizeze doar o ţesere cu funda\ia turnată de el ; 

- între ruine�e cercetate în deceniul al VII-lea şi fundaţiile aflate sub Palatul Cullurii uu s-
·
a 

putut face, planimetric. o legătură care să ateste continuitatea între cele două perimetre. deşi atât planul 
fi!:IUIHH în urmJ cercEUrilor arhrolo�icc do la ToilLrul ur; YilfA: "it �i plilnYI IAiiilL �� U?. ��rincl�?! \?� 
ruinele găsite în timpul construirii palatului actual, indică o deschidere spre est şi respectiv spre vest. 
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Subliniem cu această ocazie, eli ar fi oportună o cercetare arheologică în spaţiul - viran acum - dintre cele 
două instituţii (Teatrul de Vară şi Palatul Culturii). 

În concluzie, putem afirma că descoperirile şi constatările de ordin arheologic se identifică, în 
linii generale, cu cele făcute de colectivul de arheologi care a cercetat zona Teatrului de Vară. Noutatea o 
constituie prezenţa a două rânduri de fundatie, care au deranjat siturile anterioare, aducându-se în felul 
acesta noi precizări doar în legătură cu modul de construire a actualului palat. A vând în vedere faptul că 
întregul edificiu mai sus pomenit va intra în restaurare, vom avea atunci posibilitatea să aducem date şi 
informaţii noi, care să întregească, şi sub aspect arheologic, atât urmele de locuire care au afectat acest 
spaţiu, cât şi configuraţia şi limitele vestice ale celorlalte constructii .  în special al Curţii Domneşti, ştiut 
fiind faptul că Palatul Ocârmuirii coincide ca plan cu cel al palatului actual. 
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sectiunile cercetate - - - - -

Fig. /. Aripa sud-estică a Palatului Culturii Ia�i 
Plan general de săpătură 

traseul fundatiilor 
anterioare 

Fig. 2. Configuralia Curţii Domneşti după planurile arhitectului I.n. Rerindei 
(apud revista ,,Dustralia". 1 n:;) 
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www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro 



108 ELENA GHERMAN, SENICA ŢURCANU 

Fig. 3. Iaşi, Curtea Domnească, 1 996 ; S .02, profil nord-estic 

FiJ:. 4. laşi. Curtea Domnească. 1 996; S.02, profi l nord-vestic 

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro 



SĂPĂTURILE DE LA PALATUL CULTURII 109 

Fig. 5. Iaşi, Curtea Domnească, 1996; S. IO, profil nordic 

Fig. 6. Iaşi. Curtea Domne-.;�scă, 1 996; Fr,.gment· eemmic C .ncllteni R 
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Fig. 7. Iaşi, Curtea Domnească, 1 996 ; S . l9, Fundaţii medievale 

Fig. 8. Iaşi, Curtea Domnească, 1 996; S . I 6. Pundalie medievală şi scările iniţiale ale 
Palaiului CuiturH 

. 
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LORAND-MIHALY DESZPA, CĂTĂLIN HRIBAN 

REZULTATELE SĂPĂTURILOR DE SALVARE DE LA 
"CASA DOSOFTEI", IAŞI, NOIEMBRIE 1997 

Ca urmare a demarării săpăturilor pentru canalizarea ,.Casei Dosoftei", au fost descoperite mai 
multe oseminte umane. La locul descoperirii s-a deplasat o echipă de arheologi de la Muzeul de Istorie a 
Moldovei, organizând săpătura de salvare. Groapa făcută de lucrători avea formă rectangulară, capătul 
sudic al acesteia aflându-se la o distantă de 4,30 m de faţada sudică a Casei Dosoftei. Până la sosirea 
echipei noastre, muncitorii scoseseră deja resturile a două schelete. Conform relatărilor făcute de 
lucrători , primul mormânt (M I )  era orientat N-S şi se afla la o adâncime de I ,50 m fată de nivelul actual 
de călcare (faţa trotuarului Casei Dosoftei). Scheletul celui de-al doilea inhumat (M2), orientat E-V, a 
fost dezgropat la adânc imea de I ,60 m faţă de nivelul actual de călcare. A vând în vedere datele furnizate 
de muncitori, potrivit cărora osemintele nu se aflau în conexiune anatomică, putem presupune că cele 
două schelete au făcut obiectul unei reînhumări . 

La o adâncime de 1 ,70 m, în aceeaşi zonă, a fost descoperit al treilea mormânt (M3) cu o 
orientare normală, V-E. Scheletul s-a păstrat în proportie de 60%, partea inferioară fiind dislocată de o 
groapă mai târzie. În zona toracelui au fost descoperite două cuie fragmentare din fier, provenind, 
probabil, de la sicriu. În cursul zilelor următoare au continuat săpăturile arheologice de salvare, fiind 
descoperite încă două morminte, la vest de M3. Primul dintre ele (M4), a apărut la adâncimea de I ,44 m 
faţă de nivelul actual de călcare, fiind doar partial păstrat. Scheletului, aparţinând, după aspect, unui 
copil sau unui adolescent, îi lipseşte partea superioară a toracelui şi craniul, ca urmare a unei probabile 
distrugeri de către o groapă modernă. Mormântul era orientat normal, VSV-ENE, iar oasele tarsiene şi 
metatarsiene au rămas ascunse în peretele estic al secţiunii. Din inventarul funerar au fost recuperate trei 
mici copci de la îmbrăcăminte, din sârmă de cupru, găsite în zona toracelui. În zona antebraţului drept a 
fost descoperit un dinar unguresc de argint (fig. 2), emis la sfârşitul secolului al XV-lea, de către regele 
Wladislaw al II-lea Jagiello al Ungariei ( 1490- I 5 I2). 

La circa 0,40 m N de M4 au fost interceptate resturile celui de-al cincilea inhumat (M5), în 
săpătură fiind surprinse doar oasele membrelor inferioare, bazinul şi antebratele.- Scheletul, aparţinând 
unui adult, era orientat VSV-ENE, fiind situat la adâncimea de 1 ,50 m fată de nivelul de călcare actual. 
Dintre cele cinci morminte de înhumatie descoperite, M5 a fost găsit cel mai aproape de faţada sudică a 
Casei Dosoftei, la 3,20 m. Datorită faptului că antebratele înhumatului erau aşezate pe bazin, a putut fi 
recuperată moneda din palma dreaptă, monedă aflată într-o bună stare de conservare (fig. 3), un dinar 
unguresc din argint, emis de regele Wadislaw al Il-lea iagiello al Ungariei, în anul 1 503. Din inventarul 
mormântului au mai fost recuperate resturi fragmentare de fier oxidat, probabil cuie de la sicriu} de lemn. 

Ultimele schelete (M3, M4 şi M5), descoperite în poziţie anatomică, fac parte, fără îndoială, 
din cimitirul Sf. Nicolae (punctul descoperirii se află la circa 28 m VNV de biserică), datarea lor, pe baza 
celor două monede, situându-se la începutul perioadei de funcţionare a bisericii ctitorite de Ştefan cel 
Mare ( 1 492). 

În ceea ce priveşte mormintele M I  şi M2 (probabil reînhumări), credem că sunt, la rândul lor, 
anterioare construirii Casei Dosoftei, aceasta datorită distantei reduse (3 m) fată de constructia mai sus 
amintită. 

' ' 

Cu ocazia săpăturilor efectuate în interiorul Casei Dosoftei între anii 1966 şi 1 968, de către 
arheologii ieşeni Eugenia Neam tu şi Stela Cheptea 1 ,  au mai fost descoperite alte morminte, aparţinând 
aceluiaşi cimitir, datate, pe baza descoperirilor monetare (dinari ungureşti emişi de Ferdinand 1 la I 542 şi 
1 563)2, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. 

1 Eugenia Ncam1u. Stela Chcptea, Cercetilrile urheolo�:ice de la Casa Dosoftei din Iaşi ( / 966- 1968), Materiale, X, 1 973, 
p. 28 1 .  

. 

2 lhitlem, p. 282-2!13. 
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Faţade audic.ă a .. Cos ei  Dosol lei · · 

IAŞI, NOIEMBRIE 1997 . . . CASA OOSO FTEI " PLANUL SĂPĂTURI! 

F IG. 1 

1 c.,., 

o 
F IG. 2 FI G. 3 

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro 



DAN JUMARĂ 

BISERICA NICORIT Ă, CU HRAMUL ' 

"SF. IOAN CEL NOU DE LA SUCEAVA" 

Aflată în partea de est a municipiului Iaşi, biserica Nicoriţă ocupă o pozitie dominantă pe 
dealul Tătăraşi. Biserica a fost ridicată în 1 626 de hatmanul Nicoriţă şi are hramul Sf. Ioan cel Nou de la 
Suceava, fiind ridicată în amintirea trecerii moastelor acestui sfânt prin Iasi. · ' ' 

Planul este făcut în vechiul stil moldovenesc dinainte de perioada decadenţei. Planul general 
este treflat' .  Pe zidurile de la nord şi sud în dreptul arcului vest al naos ului au fost proiectate două 
ferestre, iar în dreapta şi în stânga absidelor laterale două nişe puţin adâncite. Între naos şi pronaos mai 
există doi pilaştri angajaV purtând câte un capitel - consemna G. Balş în 1 933, făcând presupunerea că 
între cele două încăperi ar fi existat un perete cu trei deschideri, rezemate pe stâlpi. Faţada are deasupra, 
soclului un rând de caneluri înalte, verticale de 75 cm, formate din cărămizi aşezate pieziş, care se opresc 
la pridvor, menţiona, în acelaşi an, autorul citat. Deasupra acestor caneluri faţada este împodobită cu un 
rând de arcade cu secţiune semicirculară, care se ridică până la trei sferturi din înălţimea zidurilor. 

Pridvorul este decorat cu un rând de ocniţe. 
Turla, cu opt feţe se ridică pe o bază stelată, cu 1 6  vârfuri şi una pătrată. Corpul turleî are 4 

ferestre în axe şi 4 ocniţe oarbe în diagonală iar la colţuri sunt contraforturi mic?. 
Turla de la mijlocul bisericii, ridicată pe pandantive, are factura stilului bisericilor 

moldoveneşti dinainte de perioada decadenţei. Aceasta a fost restaurată în 1 8 1 4, adăugându-se şi 
pridvorul. Până atunci, în locul pridvorului închis exista un exonartex deschis, susţinut de 6 coloane. 
Acesta, prin zidirea pereţilor, a fost transformat într-un pridvor închis, prevăzut cu o uşă şi patru ferestre, 
coloanele fiind prinse în peretele adaos. Clopotniţa actuală a fost ridicată pe acest pridvor3• În exterior, 
biserica este lipsită de decoraţiuni sau sculpturi reliefate, având doar frize de ocniţe puţin intrate şi trei 
contrafor�. unul la altar şi doi la strane şi o cornişă reliefată cu motive lineare. Biserica este zidită din 
piatră şi cărămidă, fiind acoperită cu tablă. 

În anii 1926--1927, biserica a fost pictată în interior, dar după cutremurul din 1 940 vechile 
fisuri, una pe arcada de la bolta altarului şi cealaltă pe arcada de la bolta ce desparte naosul de pronaos, 
accentuându-se, s-au făcut reparaţii şi pereţii au fost văruiţi, acoperindu-se şi pictura. 

Pentru consolidare, prin 1945, s-au ancorat zidurile, dar dintr-o greşeală ancorele tranversale au 
fost lăsate libere în ziduri. În 1950 s-a efectuat o nouă reparaţie, ancorându-se din nou zidunJe. 

O altă reparaţie a fost efectuată în 1968, făcându-se lucrări de consolidare, subzidiri, înlocuire a 
părţilor deteriorate ale construcţiei4• 

După această sumară descriere a clădirii să încercăm a face şi un scurt istoric al bisericii. 
Sorgintea bisericii Nicoriţă trebuie căutată încă în veacul al XV-lea. Alexandru vodă cel Bun 

"dacă s-au văzut luminat în cinstea domniei, în doi ani a domniei sale, fiind mai întreg şi mai cu minte 
decât cei trecuţi înaintea domniei lui şi multe râvnind şi nevoind spre cele de folos sufletului său, 
adus-au, cu mare cheltuială, din ţară păgână sfintele moaştii ale marelui mucenic Ioan-Novi şi le-au pus 
întru a sa vestită cetate ce este la orasul Sucevii, cu mare cinste si pohvală, de ferirea domniei sale si de 
paza scaunului său"5• 

' ' ' 

Deci în anul 1 402, făcându-se strămutarea moastelor de la Cetatea Albă, Alexandru vodă a iesit 
înaintea alaiului în apropiere de Iaşi, la "Poiana", devenită ulterior Poiana Vlădicăi. Bahluiul a fost trec�t 
pe un pod făcut special pentru această împrejurare, podul fiind cunoscut apoi sub numele de Podul 

p. 1 65 .  

1 G. Balş. Bisericile moldoveneşti din veucurile XVII şi  ul XVIII-leu, Bucureşti. 1 933. p. 102. 
2 Idem, p. 1 04. 
·' Mitropolia Moldovei şi Ducovinei, fond Prnrnpoplacul laşl, Parohia Nic01iţă, ds. 1 ,  p. 2. 
·• N. Stoicescu. Repertoriul bibliografic al localitilfilor şi monumentelor medievale din Moldova, Aucureşti, 1 974, 

� Varlaam, Carte mmânea.fcii de tnvdţdturd, Iaşi, 1 643, II, f. R. 
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Sfântului Ioan. Alaiul cu moaştele a înaintat apoi pe malul din stânga al Bahluiului, trecând prin Ciurchi, 
parcurgând Tătăraşii şi oprindu-se vremelnic, doar pentru o noapte, la M-rea Sf. Sava, pentru a-şi 
continua a doua zi drumul către Suceava. 

În amintirea trecerii prin Iaşi a moaştelor martirului, ,,mai în urmă fiica unui boier mare zidi" o 
"frumoasă mânăstire în numele sfântului"6• Construcţia aceasta pare să fi fost din lemn, nepăstrându-se 
nici o urmă din vechea zidire. 

Două veacuri mai târziu avea să fie zidită pe ruinele cele vechi o altă biserică. Ctitorul acesteia 
a fost Nicoară sau Nicoriţă Baltag. Boierul era căsătorit cu Todosia, sora lui Miron Barnovschi voievod. 
A fost dregător însemnat la vremea lui : pârcălab de Covurlui, armaş, mare armaş, vornic de poartă, 
vornic mare al Ţării de Sus şi apoi al Ţării de Jos, deţinând, în final, dregătoria de hatman. 

Ieşenii îl pomenesc până în ziua de astăzi, el fiind ctitorul Bisericii Sf. Ioan cel Nou din Iaşi, 
numită şi mănăstirea Nicoriţă7• 

C. Bobulescu demonstrează într-un documentat studiu că "este încă un sfânt lăcaş al cărui 
început' stă în strânsă legătură . . .  cu aducerea moaştelor Sf. Ioan cel Nou de la Cetatea Albă, în 1402"8• 
Cercetătorul susţine teza existenţei unei biserici anterioare, cu acelaşi hram, pe care, în 1 626, hatmanul 
Nicoară a reconstruit-o. "El a căutat să perpetueze pomenirea acestei strărnutări însemnată şi pentru Iaşi 
prin ridicarea unui alt locaş, mai frumos decât cel care fusese purtător al unei vechi tradiţii"9• 

În a sa Istorie a bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor N. Iorga menţiona că, în 
1626, "unul din boierii Moldovei în acest timp, hatmanul Nicoriţă, făcu, pe o înălţime care stăpâneşte 
Iaşul întreg biserică" pentru pomenirea Sf. Ioan cel Nou10• 

Legenda S.Pune că voievodul Miron Barnovschi i-a dat sarcină hatmanului · Nicoară să 
supravegheze lucrările de construcţie ale bisericii din Beilic ce poartă numele domnitorului. Boierul ar fi 
făcut însă mari economii la materialele folosite pentru ridicarea bisericii domnesti , reusind astfel să ' . 

zidească şi o ctitorie a sa. Aflând Vodă despre aceasta ar fi poruncit ca dregătorul să fie zidit de viu în 
Peretii acelui asezământ" 1 1 •  ' ' 

Povestea nu prea pare verosimilă având în vedere legătura de rudenie a hatmanului cu 
voievodul şi faptul că boierul ctitor nu era un oarecine ci un dregător însemnat, cu o bună stare materială. 
Mai credibilă pare o altă legendă, tipărită în coloanele ziarului "Ecoul Moldovei" :  

"Era sara l a  asfintitul soarelui, când Domnitorul iesise de l a  Rugăciunea făcută în Biserica ' . 

Barnovschi, ce era să se sfinţească a doua zi şi, uitându-se spre Răsărit, a văzut în culmea Tătăraşilor o 
altă biserică mare si nouă, în formă ca si a lui, înfrumuseţată pe dinafară cu sfinti, soare si lună·, si cum ' ' , ' ' 

bătea soarele la apus într-însa, lumina toată zugrăveala ei şi i s-a părut mai frumoasă decât a sa. Mirat de 
aceasta, a întrebat de hatmanul Nicoară, ce din întâmplare se afla chiar cu el în trăsură, că cine a înăltat ' 

această biserică aşa de frumoasă? Hatmanul, care '?fa fondatorul acelei biserici, măgulit de întrebarea 
Domnitorului, i-a răspuns că el este întemeietorul ei si că îl roagă să binevoiască a-i îngădui să o ' . 

sfintească ca si el. Barnovski-vodă atuncea s-a mâhnit întru atâta, încât nu numai că nu 1-a lăudat de fapta ' ' 

bună ce făcuse, cum se aştepta hatmanul, dar încă nici autorizaţie pentru sfinţire nu i-a dat, cât a stat el în 
scaunul Domniei"12• 

Nici această legendă nu este în întregime adevărată, cel puţin în partea care se referă la sfinţire, 
pentru că, după câte vom vedea voievodul în cauză a fost el însuşi donator de averi, în repetate rânduri, 
în folosul asezământului religios ridicat de cumnatul său . 

• 

6 Emi1ia Cioran, Ci11i1toriile patriarhului Mu,·urie de Antiohia tn Ţdrile RomlJne, 1657-1650, Bucun:şli, 1 900, p. 65. 
7 M. Stoiccscu, Diqionar al "f1Wrilor dre�:tJtori din Ţara RomfJneasctl şi Moldova, secolele X/V-XVII, Bucureşti, 

1 97 1 ,  p. 1 2 1 .  
• C .  Bobulescu, Pentru pomenirea lui Alexandru cel Bun, Iaşii in leKilturd c u  adu,·erea moa�"tt:lor Sf Ioan cel Nou de 

la Suceam la 1402. Chi�inău, 1 9114, p. 49. 
" Ibidem. p. 61 . 
10 N. Iorga, l.<tnria bisericii rnmfJneşti şi a vie(ii religiouse a rmrulnilor, voi. 1, Bucureşti, 1929, p.256. 
11 N. A. Dugdan, Oraşul /uşi odinioard şi astclzi, Iaşi, 1 904, p. 1 1 5 . 
1� Ziarul "Ecoul Moldovei", la�i, an. IV, Nr. 1 6. 
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Încă de la întemeiere mănăstirea Nicoriţă a avut o avere destul de însemnată şi memoria 
documentelor este o grăitoare dovadă în acest sens. Cum era şi firesc, la început ctitorul însuşi şi-a 
înzestrat zidirea. 

Astfel, un document datat 1 626- 1 628, septembrie 1 6, scris la Tecuci, mărturiseşte, prin pana 
urican+Jui Cazacul, că, din poruncă domnească, a ales şi stâlpit, împreună cu megieşii, anume Măcanul, 
Tiron, fost pârcălab, Dumitraşco, diac din Tecuci şi alţii, ocinile din Tâmpeşti, cumpărate de Nicoriţă 
hatman şi parte mănăstirii Sf. Ioan. 13• 

Cam tot pe atunci, la 7 aprilie 1628, Miron Barnovschi Movilă voievod dăruia mănăstirii 
Nicoriţă mai multi robi ţigani 14• 

Anul 1629 pare să fi fost anul cel mai prielnic din punct de vedere material, pentru mănăstirea 
Nicoriţă, devenită mănăstire de călugări după cum menţionează un document domnesc, datat 28 aprilie 
1 629, emanat din cancelaria voievodală de la Iaşi. Se menţionau în cartea domnească multe moşii, sate, 
mori, iazuri şi sălaşuri de ţigani răspândite în întreaga Moldovă, de la Hotin până la Galaţi, toate dăruite 
mănăstirii. 

Chiar în cetatea domnească a Iaşului locaşul religios avea destule proprietăţi. Astfel, la 5 iulie 
1 629, Miron Barnovski Moghilă voievod, dăruia mănăstirii Sf. Ioan cel Nou, din Iaşi, în latura 
Tătărasilor, un loc de 20 de case, un loc de chirvăsărie si un loc de helesteu pe valea Ciricului si scutea ' ' ' , 
pe posluşnicii mănăstirii de toate dăjdiile15 •  

O altă carte domnească, din 8 iulie 1 629, arăta că vodă Barnovschi dăruia Mănăstirilor Nicoriţă 
şi Barnovschi, satele Vorniceni, din ţinutul Hotinului, Ciulineşti, din ţinutul Dorohoi, Şopârleni, din 
tinutul Tutova si Selistea, numită si Belciugeni, lângă Bârlad 16• ţ ' ' ' 

Deşi dispunând de o bună situaţie materială mănăstirea nu a avut întotdeauna relaţiile cele mai 
bune cu enoriaşii, faptul fiind dovedit de un document din anul 1 63 1 ,  ianuarie 1 3, prin care Athanasie 
mitropolitul împuternicea mănăstirea Sf. Ioan cel Nou să-şi ţie poporanii care au ţinut mai înainte de 
biserica lor, globind pe aceia care s-ar duce la alte biserici 17• 

Va fi existat o oarecare · rezervă a "poporenilor" şi datorită faptului că, mănăstirea fiind 
închinată Sfântului Mormânt, slujbele se ţineau în limba greacă. O altă motivaţie ar putea fi şi lăcomia 
călugărilor. Aceasta pare să fi fost destul de mare încât să-i împingă pe membrii obştii religioase chiar la 
a falsifica documente pentru a intra în posesia unui iaz de pe apa Ciricului. Aceasta era părerea 
voievodului Moise Moghilă, la 15  iunie 163 1 ,  când, printr-o carte de judecată, atribuia iazul în cauză 
mănăstirii Aran-vodă, rupând hrisovul domnesc prezentat de stareţul mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou, pe 
motiv că nu "au fost făcută acea carte cu vicleşug de călugări"18• În ceea ce ne priveşte, având în vedere 
existenta hrisovului de danie original al lui Miron - Vodă Barnovschi, din 5 iulie 1629, cu privire la 
"heleşt�ul" de pe "Valea Ciricului", înclinăm să credem că Moise Moghilă a fost părtinitor în judecata 
acelei pricini dintre cele două mănăstiri . 

De altfel, voievodul menţionat anterior pare să fi vrut să ofere mănăstirii "nou zidite din 
Tătăraşi" o compensaţie, la puţină vreme după aceea. Mărturie despre aceasta este un urie din 7 mai 
1 632, de la Alexandru Ilias voievod, care întărea "un helesteu numit Strâmtura", în tinutul Hârlău, danie 
de la Moise Moghilă voiev

'
od19• 

' ' 

După obiceiul vremii, proprietăţile erau "întărite", la răstimpuri de către domnitorii aflaţi la 
conducerea ţării. În felul acesta ni s-au păstrat mărturii despre mai vechi acte de danie, ale căror originale 
s-au pierdut. Un astfel de hrisov este cel emanat din cancelaria lui Vasile voievod, la 22 iulie 1 645. 
Documentul dovedeşte dreptul de proprietate al mănăstirii asupra unei case şi a unei vii "în târg în 
Tecuci, care casă şi care vie au cumpărat-o Nicoriţă hatmanul de la Vasilie de acolea"20• 

J J Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhivele Istorice Centrale ale Statului (CDM), voi. II, Bucureşti, 1959, 
p. 8 1 .  nr. 327. 

14 Op. cit., nr. 4 1 3.  
" Jhidnn. p .  1 1 5 . nr. 505. 
16 Ibidem, p. 1 l .'l. nr . .'lOCi. 
1 7 lhidem, p. 1 4 1 ,  nr. 635. 
1" Gh. Ghibllnescu. Surete şi izvoade. voi. V. Iaşi. 1908. p. 277-279. 

1° CDM, voi. II, 1 959, p. 1 66, nr. 768. 
· 

10 C. Solomon şi C. A. Stoide, Documente Tecucene, voi. I, sec. XVII -XIX, Rlirlnd, 1 936, p. 1 6, nr. XXXI. 
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Acelasi Vasile Lupu vodă scria lui Dumitrasco, fost sluger, la 28 aprilie 1 647, să delimiteze un 
loc în Ionăsesti.' al Mănăstirii Nicoriţă21 •  ' · 

Re;pectând vointa domnilor dinaintea lor, domnii Moldovei au întărit mereu privilegiile si 
daniile în folosul aşezănrintelor religioase. Astfel, Vasile Lupu, la 7 martie 1 653, împuternic�a 
mănăstirea Nicoriţă să caute "în ţară, în sat domnesc, boieresc, în slobozie, târg sau sat călugăresc" şi să 
aducă înapoi, de pe unde ar fi fost fugiţi, ni_§te ţigani, dăruiţi de Miron Barnovschi vodă22• 

Pe linia respectării aceleiaşi tradiţii se înscrie şi Gheorghe Ştefan voievod când, la 16  
noiembrie 1653, porunceşte vătămanului ş i  sătenilor din Hăvărniţi să  asculte de învăţăturile egumenului 
mănăstirii Nicorită. Vecinii fugiti din sat, chiar de se vor fi înrolat în -ostire să fie adusi în sat, înapoi, iar 

' , , , 
de vor fi mâncat bucatele mănăstirii "să plătească până la un capăt de aţă . . .  aşijderea să aibă a da banii 
înapoi, care bani le-au fost daţi pentru chirie şi apoi chirie n-au dus'm. 

Biserica· mănăstirii Nicoriţă se bucura de un bun renume în evul de mijloc în Moldova, fiind 
vizitată si de călători străini dintre cei mai însemnati . O exemplificare în acest sens este relatarea lui Paul 

' ' 

de Alep despre călătoria tatălui său, patriarhul Macarie, prin Moldova cam pe la 165424• 
"În Dumineca tuturor Sfinţilor, Domnul nostru Patriarh primi vizită şi invitaţiune din partea 

egumenului mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou, numită îndeobŞte Mănăstirea Maicii Domnului. Ea este pe 
drumul Iaşului şi depinde de mănăstirea Sfântul Sava. Deci merserăm acolo şi am asistat la liturghie, 
după aceea am trecut în refectoriu. Acest loc e, în adevăr, desfătător. În afară sunt balcoane, de unde se 
vede întreg oraşul, locul fiind înalt. Biserica este frumoasă ;  deasupra balcoanelor e clopotniţa. Cât 
priveşte pe acel sfânt numit Ioan cel Nou, ne informarăm că acu un secol şi mai bine, el muri ca martir al 
Creştinităţii în Trapezunt. 

Beii au întrebuinţat toate mijloacele, până ce au reuşit să:l aducă în capitala lor, depunându-1 în 
Mănăstirea Sava, ca să se vadă unde doreşte el să fie pus. Voinţa lui a fost să fie aşezat în trăsura 
domnească, care, fiind urmată de popor, îl conduce la Suceava, unde se opri. Deci în cetatea aceea i se 
zidi o biserică şi mănăstire în care fu depus spre păstrare. Poporul moldovenesc are o credinţă absolută în 
el şi vine în pelerinaj în ziua sfântului, joi după Rusalii, din oraşele şi satele cele mai depărtate. Mai în 
urmă fiica unui mare boier zidi această frumoasă mănăstire în numele sfântului"25• 

Ctitoria hatmanului Nicoară se bucura de un bun renume si in rândurile boierilor de tară care ' ' ' 

au făcut şi ei unele danii, spre a fi pomeniţi de soborul aşezământului. Astfel, Solomon, fost vistiemic, la 
20 februarie 1 660, făcea cunoscut lui Condrea morarul că a dat mănăstirii Nicoriţă nişte mori din 
Surdesti26• 

' 

A 
Chiar şi oameni mai înstăriţi din popor au contribuitla înzestrarea locaşului de care ne ocupăm. 

In anul 166 1 ,  la 5 decembrie, spre exemplu, Vasile şi ceilalţi copii ai Udrei dăruiesc mănăstirii Sfântului 
Ioan cel Nou o jumătate dintr-o moşie a lor7• 

Colecţiile de documente medievale cuprind numeroase alte acte care atestă cât de întinse erau 
proprietăţile Mănăstirii. Iată câteva grăitoare exemple. 

Un urie din 1 9  iulie 1662, de la Eustaţie Dabija voievod arată că vechiul lăcaş de cult stăpânea 
o mosie "din hotarul Merenilor'a8• 

' 

După uo an acelaşi voievod semna o împuternicire prin care instituţia monahală putea lua 
zeciuială din satul Tălpigi, din cereale, fânaţ, legume şi din tot venitul "după cum le scrie uricul"29• 

Dispunând de o avere însemnată mănăstirea îşi permitea chiar să construiască un pod peste 
Prut, după cum reiese dintr-un document de la Duca-Vodă, datat 1 martie 1 66930• 

21 CDM, p. 385, nr. 1 968. 
" CDM, 1 968, p. 27, nr. 1 3 . 
2.l Ibidem: P· 3 1 : nr. 35. 

24 C. Bobulescu, np. cir . •  p. 33. 
" Emil ia Cioran, np. cir., p. 58-59. 
u; CDM, m, p. 123, nr. 1 96. 
27 Ibidem, p. 1 68, nr. 730. 
211 Ibidem, p. 1 95, nr. 86 1 .  
29 Ibidem, p. 220, nr. 982. 
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Atunci când era nevoie să se întregească o proprietate, dispunând de suficiente resurse 
materiale, economul mănăstirii putea, cu uşurinţă, să achizi�oneze pentru obşte noi proprietăţi, aşa cum 
se întâmpla în 1 67 1 ,  cu o jumătate din satul Trifăuţi, din ţinutul Soroca, după cum rezultă dintr-un

· 
zapis 

întocmit la 20 mai în acel an3 1 • 
De asemenea, mănăstirea îşi permitea să şi vândă din numeroasele sale proprietă�. atunci când 

era necesar, fără ca aceasta să afecteze bunăstarea materială a aşezământului . Aşa s-a întâmplat în 1 692, 
de exemplu, când a fost vândută o jumătate din satul Drăgoieşti, �nutul Cârligătura32• 

Biserica lui Nicoriţă hatmanul ce "stă cu totul singură, pe un deal numit dealul Ciric, din 
mijlocul oraşului spre răsărit-miazănoapte" după cum notează Andreas Wolf, un călător sibian de pe la 
sfârşitul veacului al XVIII-lean, a avut o foarte bună situaţie materială până la secularizarea averilor 
mănăstireşti. Aceasta i-a permis să-şi asigure şi dotările corespunzătoare, la standarde ridicate. Astfel, pe 
la 1790 se aducea de la Braşov un clopot de 200 kg pentru clopotniţă, cel de-al doilea clopot fiind 
înlocuit pe la jumătatea veacului următor14• 

Şi tot cam pe la acel sfârşit de secol, după cum nota, la 9 noiembrie 1 940, preotul G. Voinescu, 
a fost construită şi "casa cântăreţului din str. Călăraşi 17"3�. 

Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou a avut încă de la începuturile existenţei sale o frumoasă zestre 
de căr� religioase, dintre care multe se mai păstrează încă în biblioteca bisericii, altele ajungând, în timp 
în patrimoniul altor lăcaşuri de cult. 

Din această categorie face parte un Tetraevanghel, scris de popa Melentiescul pe la 1546, care 
pe la 1 7 1 3  "era stricat şi risipit la Mănăstirea lui Nicoriţă ot Tătăraşi carii este hramul sveti Ioan Novii 
din Suceava"36• Cartea avea să fie legată de "Ion .. . cu plata lui Ivaş(co) drept un leu" în anul l 73 1 .  

Mănăstirea mai deţinea şi Cronica lui Azarie, care povestea "în scurt despre Domnii 
Moldovei", de la 1 359 la 1 456. 

O însemnare de pe un Octoih mare, tipărit la Bucureşti în 1 792, aflat în prezent la biserica 
Precista din Piatra Neamţ, ne arată cum ajungeau, în general, căr�le în proprietatea bisericilor şi 
mănăstirilor : 

"Aciastă carte ce se numeşte Octoih, ce se numeşte greceşte Paraclitichi, am cumpărat-o eu şi 
am afierosit-o la Sfânta Mănăstire Nicoriţa, unde se cinsteşte şi să prăznuieşte hramul mare mucenic Ioan 
Novi, pentru neuitată pomenire părintelui mieu. Şi nimine să nu îndrăznească , ori din parte bisericească 
ori mirăniască, a înstrăina aciastă carte de la aciastă Sfântă mănăstire, fiindcă eu l-am dat cu voia me la 
anul 1 800, octombrie G. Iordachi logofăt"37• 

Nu numai marii boieri făceau asemenea daruri bisericii ci şi oamenii de rând. Astfel, pe o 
Evanghelie, tipărită la Iaşi în 1794, după un pomelnic, întâlnim următoarea însemnare : "Această Sfântă 
Evanghelie este închinată de robul lui Dumnezeu, Ştefan cotariul la Sfânta Mănăstire Ioan Novi . . .  1 806, 
Dechemvrie 20"38• 

Că biserica lui Nicoriţă hatmanul avea un frumos tezaur de carte veche românească ne 
dovedeşte N. Iorga care, în 1 907, nota câteva titluri din biblioteca ctitoriei de secol XVII. Sunt 
menţionate un Chiriacodromion, tipărit la Bucureşti, în 1 80 1 ,  dăruit de Constantin Duca clucer, o 
Psaltire, tipărită la Neamţ, în 1607, un Evhologhion, tipărit la Braşov în 1 8 1 1 ,  o Evanghelie, tipărită la 
Buda în 161239• 

30 Ibidem, p. 37 1 ,  nr. 1738. 
1 1 1. Marinescu, Extrase din condica moşiilor lui Teodor Ro.�etti Solescu, în ,,Buletinul Comisiei Istorice", 1 928, 

nr. 13-14, nr. 1 .  
n CDM, N, 1676--1 700, p. 334, nr. 149 1 .  
11 Andrei Wolf, Încercare de descriere statistico-istorict'I a Principatului Moldovei, Sibiu, 1 805, în ,,Ioan Neculce" -

Buletinul Muzeului Municipal din Iaşi, (IN) fascicola 3/1923, p. 1 84. 
14 Mitropulia Moldovei �i Bucovinei. loc. dt . . p. 301 .  
" Arhivele Na!ionale. Iaşi, fond Primiiria laşi, Caziere biserici, ds. 50/1 939, f. 5 .  
),; C. Bobulescu, op. dt., p. 52. 
17 G. T. Kirih;onu, Despre biserica lui Ştefan �·el Mure din Piatra Neam(, in ,,Anuarul Liceului PeU'\1 Rare� - Piatra 

Neamt. 1 93 6- 1 940", Piatra Neamt. 1 940, p. 1 2. 

�H Apud N. Iorga, Inscripţii şi fnsemniiri din bisericile Iaşului, Bucureşti, 1 907, p. 32. 
39 Ibidem, p. 33. 
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De-a lungul anilor, având destul de mult teren în proprietate, mănăstirea a venit adesea în 
ajutorul enoriaşilor, dându-le permisiunea să construiască pe "locul de bezmăn". Documente care atestă 
acest fapt sunt foarte multe la Arhivele Statului din Iaşi. 

La 23 aprilie 1 8 10, de exemplu, arhimandritul Nicodimos dădea permisiunea lui Vasile sin 
Ioniţă să-şi construiască o casă şi o dugheană cu pivniţă "la faţa drumului din gios", făcându-se 
menţiunea: "pi acest loc numai ci este moşie Sfintei Monastiri Nicoriţă, hram Sfântului Ioan Novi'..w. 

Fosta biserică a breslei săhăidăcarilor si teslarilor41  s-a bucurat de o bună administratie, cei care ' ' 
s-au aflat la conducerea obştei având grijă să facă intotdeauna la timp reparaţiile necesare. 

Astfel, în 1 8 14, arhimandritul Nicodim V anzarve s-a ocupat de lucrările de întreţinere şi 
reparaţii curente, restaurând turla ridicată pe pandative de la mijlocul bisericii şi construind totodată un 
pridvor, prin zidirea pereţilor fostului exonartex deschis, susţinut de 6 coloane. Coloanele au fost 
cuprinse în peretele adaos. Pridvorul a fost prevăzut cu o uşă şi 4 ferestre şi pe el a, fost ridicată, tot 
atunci, actuala clopotniţă. 

Menţionam anterior că, încă de la înfiinţare, mănăstirea Sf. Ioan cel Nou a fost înzestrată cu 
valoroase proprietăţi . O bună administrare a acestora a făcut ca averea aşezământului să sporească în 
timp. Astfel, în secolul al XIX-lea starea materială a ctitoriei lui Nicoriţă era chiar înfloritoare. 

Un document din anul 1 822 trecea în revistă "moşiile" aflate în patrimoniu la acea vreme, 
anume : "Păr\i din Sohodor ot ţinut Niamţului -- lei 1 50/Barce - lei 2500/Diochenii - lei 1000/Buda-
şerbănesti - lei 600 - ot tinut Tecuciului'"'2• ' ' 

Cinci ani mai târziu, dintr-un "Memoriu asupra averii mănăstirilor închinate în Moldova, din 
anul 1 827'"'J rezulta că averea mănăstirii a sporit : 

Montant de la ferme annuelle 
de chaque terre 1 Piastros 

3005 - Bartza 
500 - Diokenii et Fintinelile 

1 160 - Charbanesti et une partie de Bouda 
600 - Kouka, dans le district de Kovurlui 

1 500 - Les emphyteoses des emplacements de Jassi 
6755 

Situaţia avea să se schimbe, evident, destul de mult după secularizarea averilor mănăstiresti. , 
Astfel, în 1 939, biserica Nicoriţă, care"după 1 860 şi-a pierdut statutul de mănăstire, stăpânea o 

suprafaţă de teren de 995 mp. Clădirile erau "în zidărie de cărămidă, fundaţie de piatră, acoperiş de tablă 
neagră'<44. Vecinătăţile erau următoarele: 

- La nord - proprietatea Văsescu, Bancec şi Popovici pe lungime de 76,20 m. 
- La sud - Proprietatea Serghie, Gr. Dumitriu şi Vasile Banu, pe lungime de 59,70 m. 
- La est - stradela Fulger, pe lungime de 5 m. 
- La vest - Stradela Călăraşi, pe lungime de 3,60 m. 
Inventariindu-se, la 22 septembrie 1939, bunurile imobiliare apar\inând Ministerului Cultelor şi 

Artelor, se constata că imobilul bisericii Nicoriţă, situat în strada Călăraşi, avea o valoare de 99.750 lei, 
din care teren clădit 30.000 lei , teren neclădit 69.750 lei. 

p. 1 6. 

40 Arhivele Na\ionale Ia�i. Colecţia Documente, p. 472. 
" N. Stoicescu, Repertoriul ... , p. 465. 
·� ,.Cercetări istorice", an. X-Xll, 1 934-1 936, Nr. 2. Io�i, 1936, p. 8 1 .  
"' Eunoxiu de Hunnuzaki, Documente privitoare IL• istoria romllnilor, s .  1, voi. V ,  1 822-1 829, Bucureşti, 1 894, 

.. Arhivele Naţionale Ia�i. fond Primilria Iaşi. Ca?.iere hiserid, d�. '10/1 939, f. 2-3. 
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Se pare că în timpul războiului şi după aceea s-a mai adăugat câte ceva la proprietăţile bisericii, 
o,dată ce, în 1968, se constata că · biserica avea în posesie 2 1 82 mp teren. Din această suprafaţă 952 m 
reprezenta terenul casei parohiale ; 108 1  mp era suprafaţa de teren din faţa bisericii ;  990 mp era suprafaţa 
de teren din strada Călărasi,  nr. 2945• ' 

După cum menţionam anterior, biserica mănăstirii Nicoriţă s-a bucurat de grija unor exarhi cu 
spirit gospodăresc şi care au avut şi mijloacele materiale necesare pentru o bună întreţinere. 

O primă reparaţie mai importantă, menţionată deja, a fost făcută în 1 8 14, când, după cum am 
arătat, s-a restaurat biserica şi a fost înălţat turnul clopotniţă. 

O altă reparaţie importantă a avut loc sub oblăduirea arhimandritului Athanasie, în 1 858 când a 
fost reclădită stăreţia46• 

Prin 1 926 a fost reclădită o parte din casa parohială şi, tot atunci a fost făcută şi pictura 
zidurilor interioare ale bisericii47• 

La 22 septembrie 1939 se constata existenta, în curtea bisericii a unei "case de zidărie de 
' ' 

cărămidă, fundaţie de piatră, acoperiş de tablă neagră". Clădirea avea "3 încăperi şi un antreu", cu o 
vechime :,de peste 60 de ani'"'8• 

Din anul 1944, datorită cutremurului din 1940 şi a unor alunecări de teren din împrejurimi, au 
apărut, în biserică, două fisuri, una pe arcada de la bolta altarului şi una pe arcada de la bolta care 
desparte naosul de pronaos. Până în anul următor deschiderile fisurilor au atins 2 cm ceea ce a dus la 
iniţierea unor lucrări de consolidare. În 1945 s-au ancorat zidurile, dar, dintr-o greşeală, ancorele 
transversale au fost lăsate libere în ziduri, rară plăci de susţinere. O expertiză a Serviciului tehnic al 
Mitropoliei, din anul 1950, recomanda o altă ancorare a zidurilor şi înlocuirea cafasului cu altul nou. Tot 
în acei an, la data de 4 august se constata că faţada şi învelitoarea de tablă a bisericii au fost grav avariate 
datorită unor ploi torenţiale deosebit de violente, recomandându-se lucrări de reparaţii în regim de 
urgenţă. 

Lucrări de consolidare a construcţiei şi de refacere a părţilor deteriorate au fost abordate însă cu 
seriozitate abia în anul 1968, când, în perioada august - septembrie, s-au făcut subzidiri şi întărituri de 
beton la subzidiri, s-a refăcut acoperişul la navă, turle şi cafas. De asemenea, au fost refăcute duşumelele 
la cafas, s-a confectionat o nouă scară de lemn la cafas, s-au refăcut bazele la crucile de pe turle, s-au 

.. ' 
refăcut tencuielile exterioare şi s-a refăcut zugrăveala interioară. Cu această ocazie a dispărut sub var şi 
ceea ce mai rămăsese neacoperit din pictura executată în 1926, deja văruită prin 1950 până la jumătatea 
naosului. Oricum iconografia în cauză nu prezenta interes deosebit din punct de vedere artistic. 

Biserica Nicorită are însă si obiecte de patrimoniu de o deosebită valoare. Între acestea ' ' 
menţinăm catapeteasma, executată în secolul al XIX-lea, în stilul renaşterii de factură neobizantină, 
cuprinzând cinci rânduri de icoane încadrate în rame meşteşugit sculptate. De asemenea, un obiect de 
artă preţios este baldachinul sfintei mese, făcut din lemn sculptat şi vopsit în verde şi auriu. Între 
celelalte obiecte de patrimoniu cu valoare deosebită enumerăm: o evanghelie tipărită la Buda, în secolul 
trecut, legată în argint, şi o alta, tipărită la mănăstirea Neamţ, tot la începutul secolului trecut, legată în 
catifea şi argint, o icoană a Maicii Domnului, una a Mântuitorului şi una a Sfântului Ioan cel nou de la 
Suceava, îmbrăcăminte în argint "de poporani" în 1 849 - aşezate în catapeteasmă ca icoane împărăteşti, o 
icoană a sfântului Nicolae îmbrăcată în argint, tot "de poporani", în 1 847, strana Maicii Domnului, 
icoanele sfintei Varvara şi a sfântului Haralambie, alte numeroase icoane precum şi câteva cărţi liturgice 

" Mitropolia Moldovei �i Bucovinei, op. cit., p. 4 .  
••  N. Stoicesctl. Repenoriu . . . . . .  p. 465 . 
." Mitropolia Moldovei �i Bucovinei, loc. cir., p. 3.  

'" Al'hivele Nll\iO!I;li� la�i, fond Pri11111ria lafi, Caziere Bi.\'erici, ds.  50/1979, f. 4. 
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vechi, frumos tipărite şi legate, ca şi o pereche de cununii, dăruite de preotul iconom Constantin 
Gheorghiu în anul l 899. 

Menţionăm faptul că în partea de sud a bisericii se află fosta stăreţie, construită în anul 1 858, 
care după secularizare a intrat în proprietatea Primăriei Iaşi. A funcţinat acolo mai întâi o şcoală primară 
şi apoi un cămin de zi pentru copii preşcolari. 

· 

Biserica Nicoriţă, cu hrarnul Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, ctitorită în anul 1626, rămâne unul 
dintre cele mai valoroase menumente de arhitectură feudală ale Iasului. 

' 
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DIN ISTORIA STRĂJILOR URBANE IEŞENE: CULUCCIIt' 
(SECOLUL XVill - MULOCUL SECOLULUI XIX) 

La 5 martie 1 846, în urma raportului Agiei privitor la ineficienţa pazei diurne şi nocturne în 
capitala Moldovei, datorită "puţânului număr de oameni ce are pentru această întrebuinţare", 
Departamentul Treburilor din Lăuntru cerea Sfatului Administrativ, prin docladul cu no. 5570, 
suplimentarea numărului de culuccii, "cari să să împărtăşască de caraoale la locurile însămnate"1 • 

La o asemenea solicitare, pe care Departamentul o găsea «de neapărată nevo(i)e», Sfatul 
Administrativ a răspuns, şapte zile mai târziu, prin următoarea rezoluţie :  «Să se scrie Departamentului 
din Lăuntru că, spre a se putea tratarisi de cătră Sfat această propoziţie, urmează a fi în vederele 
închipuire ce au fost mai înainte în înjghebare( a) acestor păzitori, precum şi preface riie ce au urmat în 
numărul lor după o vreme (subl. ns.) şi, după adunare(a) unor asămine lămuriri, să facă cunoscut 
răzultatul Sfatului»2• 

Nu cunoaştem, deocamdată, dacă Departamentul Treburilor din Lăuntru s-a ocupat de 
strângerea într-un dosar a documentelor referitoare la înfiinţarea şi funcţionarea corpului de strajă 
urbană, însă, absenţa unor studii anterioare ne obligă să continuăm demersul epistaţilor departamentali şi 
să ilustrăm, documentar, evoluţia unui segment instituţional care, deşi omniprezent în peisajul citadin al 
timpului prin agenţii săi executivi, prezenta, în ansamblu, o incoerenţă structurală problematică chiar şi 
pentru autorităţi. 

· Evident, investigaţiile instituţionale nu puteau să se deruleze decât pentru perioada cuprinsă 
între apariţia Regulamentului Organic - implicit înfiinţarea Departamentului Treburilor din Lăuntru şi 
între data rezoluţiei mai sus citate, deci între anii 1 832 şi 1 846. Deşi intenţia noastră este de a ne raporta, 
în special, la această perioadă, subiectul în sine impune depăşirea acestor limite temporale, fie şi numai 
pentru o "trecere în revistă" a câtorva momente din istoria Agiei, principala instituţie care a asigurat 
ordinea publică în Iaşi între secolul XVII şi a doua jumătate a secolului XIX. 

Încă din prima jumătate a secolului XVIII atribuţiile Agiei devin preponderent poliţieneşti, în 
detrimentul celor militare. Procesul a fost determinat de transformările politice şi sociale prin care 
treceau Principatele. Regimul turco-fanariot, lipsit de aptitudini belicoase dar cu o nedisimulată apetenţă 
pecuniară, a desfiinţat, la insistenţele Înaltei Porţi, "incomodele" oştiri ale Principatelor. Prin 
Asezământul din 1 74 1 - 1 743, Constantin Mavrocordat, urmărind sporirea numărului de bimici, a redus 

' 

categoriile de slujitori militari care se bucurau de privilegii fiscale. Această măsură a afectat direct şi 
Agia, atât prin diminuarea efectivelor', cât, mai ales, prin consecinţele imediate ale aplicării reformei. 
Slujitorii trecuţi la bir preferau să se sustragă obligaţiilor fiscale fugind peste hotare sau stabilindu-se 
prin mahalalele periferice ale oraşelor, în special ale capitalei, a căror eterogenitate socială şi etnică 
anula eforturile stăpânirii de a ţine evidente fiscale riguroase4• De altfel, metoda, deloc nouă, era 
practicată frecvent de o parte a sărăcitei populaţii rurale .. în ciuda dezordinii provocate de aceste migraţii 
interne, paza oraşului devenise mai eficientă, după câte ne lasă să înţelegem şi un călător străin, 
impresionat de mulţimea gărzilor de noapte întâlnite, în 1742, pe uliţele Iaşilor ale Bucureştilor�. Efectul 

• Din turcescul kulluk(:U, care înseamnă paznic de noapte; vezi DF.X, ed. TI. 1 996. 
1 Arh. St. laşi, fonei St<t:rt<lariatul dt< Stat, rlos. 1 f'i�/1 832, voi. II, f. 329. Vezi anexa IV. 

2 Ibidem. Vezi şi f. 334. 
' Ecatcrina Ncgruli-Munlcanu, Numc'frul .\·lujitorilor di11 Moldova ;" itifornw{iile �·tutisliL't: de la sftlrşitul secolului al 

XVIII-lea şi primele der:e,.ii alP .<Eu:olului al XIX-lea. în ,.Revista Arhivelor", Anul XI, 1 ,  1 986. p. 100- 1 0 1 .  
• N .  Corivan, Aplicarea Aşezitmdntuluifiscal a l  lui Constamin Mavrocordat cu privire la perceperea birului ( 1 741 _ 

1 743). în .• Studii �i cercet::!.ri �tiin,ifice", Anul VI, ( 1 955), nr. J - 4, p. 69 - 7].  
' Markos Antonios Katsailis, Cc'lliftorie de la Constantinopol la laşi ş i  de la laşi la Bucureşti in anul 1 742. în 

.. Saeculum", Iafi. 1 977. p. 76. 
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· s-a datorat, în mare parte, şi redistribuirii autorităţii poliţieneşti în oraş, aga începându-şi colaborarea cu 
hatmanul. Acesta comanda poliţia teritorială, poliţia graniţelor şi, mai nou, poliţia mahalalelor capitalei6• 

Importanţa sporită pe care Domnia o acordă Agiei, în această perioadă, este reflectată şi prin 
locul pe care il ocupă aga în Divan şi în ierarhia boierească. Dacă Dimitrie Cantemir îl indica pe agă, la 
sfârsitul secolului XVTI, drept al treisprezecelea dregător între boierii din Divan, şi al douăzeci şi unulea 
într� marii boieri ai ţării7, Grigore Ghica, predecesorul lui Constantin Mavrocordat, înA a doua domnie a 
sa ( 1735- 1 741 ), «au suit Agia după vei comis şi de atuncea s-au numit şi vel agă»8• In preajma epocii 
Regulamentului Organic, vel aga va ajunge pe locul al şaselea ca rang şi funcţie9• 

În a doua jumătate a secolului XVIII, pe fondul unor noi iniţiative administrative, au fost 
reorganizate b�eslele de slujitori militari 10, stabilindu-se pentru fiecare dintre cele două instituţii cu 
atributii politienesti în Principat, Agia si Hătmănia, un număr de steaguri cu efective precise 1 1 • Pentru ' ' ' ' 
creşterea eficienţei şi operativităţii pazei de noapte, şefii respectivelor instituţii, precum şi locotenenţii 
lor, au primit porunci exprese din partea Domniei : «hatmapul să fie dator a rândui străjile de la mahalale 
cu slujitori de ajuns şi zapcii de credinţă, ca să străjuiască neadorrnit de cu seară până în ziuă» 12, vel aga 
trebuia să stabilească străjile în oraş, cu zapcii aferenţi, iar vei căpitanul de darabani avea grijă de a treia 
strajă a târgului IJ.  Intervine şi o modificare a modului de stabilire a străjilor în centru, spre deosebire de 
periferie. Aspectul ţine de evoluţia diferenţială a tramei stradale. Traseele uliţelor din mahalalele 
periferice prezentau o instabilitate accentuată datorită croielilor şi închiderilor succesive, cauzate atât de 
abuzurile şi de ignoranta mahalagiilor, cât şi de intemperii. Se înţelege că, în aceste condiţii, ţinând 
seama şi de întinderea mahalalelor, supravegherea de noapte trebuia să .aibă un caracter mobil, fiind 
efectuată de slujitori călări. 

În centrul oraşului condiţiile erau diferite. Eforturile sporadice pentru lărgirea şi îndreptarea 
străzilor, pentru podirea cu pavele de lemn 14 şi pentru iluminatul lor's erau corelate cu menţinerea ordinii 
publice prin străji repartizate în posturi fixe, "pe la răspântii". Posibilităţile de intervenţie pe teren ale 
acestor gărzi se limitau la zona adiacentă intersecţiei. .  Un corp de fanaragii seconda pe timpul nopţii 
veghea acestor paznici, iluminând sectoarele lor de activitate16• 

Aceste dispoziţii, aparţinând lui Grigore Alexandru Ghica ( 1764- 1767), au fost reluate la 
începutul secolului trecut, în scurtul răgaz dintre două războaie ruso-turce17, de către Alexandru Moruzi 
( 1 802- 1806). Manolache Drăghici, relatând activitatea edilitară a acestui domn, aminteşte şi despre. 
organizarea posturilor de culuccii şi a străjilor mobile18 •  pupă informaţiile sale, culucciii, recrutaţi pe 
bază de chezăşie din mahalalele oraşului, puşi sub comanda vei căpitanului Agiei, erau repartizati în 
principalele intersecţii ale târgului, fiind însărcinaţi «Să ţie buna rânduială şi paza fanarelon>. Străjile 
mobile, în număr de trei, aparţineau Agiei, Hătmăniei şi Curţii domneşti, fiecare dintre ele fiind alcătuite 
din steaguri diferite de slujitori şi având precizate zone distincte de supraveghere. Straja Agiei, alcătuită 
din roşii, din lefegii şi din târg<*eţi, patrula numai pe uliţele oraşului, fiind pusă sub comanda vătafului 
de lefegii,  a agăi sau, în absenţa lor, a vei căpitanului. Straja Hătmăniei, formată din arnăuţi, din seimeni 

h Jnstitu(ii feudale in Ţc'lrile Romfine, Dicţionar, Coord. Ovid Sachelarie şi Nicolae Stoicescu, Bucureşti, 1 988, p. 9. 
7 D. Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, 1 973, p. 205. 
8 Literatura romfineascc'l de ceremonia/. Condica lui Gheorgachi, Studiu şi text de Dan Simonescu, Bucureşti, 1 939, 

p. 268. 
9 1. Nistor, Cl(jsele boiereşti din Moldova şi privilegiile lor, în ARMSJ, seria a 3-a, XXVI, p. 543 şi unn. Vezi şi Gh. 

Brătianu, Sfatul Domnesc şi Adunarea .rtiirilor în Principatele Române, Ducureşti, 1 995, p. 247. 
10 F.catcrina Ncgruli-Muntcanu, op. cit. , p. 1 00- 1 0 1 . 
1 1 P. Râşcanu, Lejile şi veniturile boierilor Moldovei in / 776, Iaşi. 1 887. p. CV - CVI. 
12 Ibidem, p. ':1. 
" /hidern, p. 17 şi p. 25. 
14 ,,Ioan Necu1ce". fasc. VII, 1 928, p. 237. 

' ·' P. Râşcanu , op. cit., p. 1 7 . 
lh Ibidem, p. 1 7 .  
1 7  Războiul ruso-turc dinLre anii 1 7 87 ş i  1 792. incheia! cu pacea d e  la  Ia�i. ş i  războml d i n  1 1!06- 1 1!  1 2. încheiat cu 

pocoo de la Bucureşti. 
IK Manulachc Drăghici, l.l"loriu Moldovei pe timp de 500 de ani ptlnd tn zilele noa.ftre, voi . II, Ia�i. Institutul Albinei, 

1 857 , p. 68. 
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şi din bulubăşei, condusă de Baş-bulubas sau de vătaful de Hătmănie, deseori de însuşi hatmanul, îşi 
exercita atribuţiile numai în mahalale. În sfârşit, straja Curţii Domneşti, compusă din neferi şi din 
amăuţii ogeacului, conduşi de către deli-başa, comisul de neferi şi, uneori, de către cămăraşul cel mare, 
avea autoritate asupra întregului oraş - centru şi periferiile. 

Repartizarea zonelor de patrulare în oraş, pentru fiecare dintre cele trei instituţii, a fost impusă 
de necesitatea unei distribuiri mai eficiente a propriilor atribuţii executive şi juridice. Aceasta nu a 
exclus, totuşi, interferenţele de responsabilitate, abuzurile şi incoerenţele administrative. Cauzele 
diferenţierii pot fi motivate prin aspectele evoluţiei urbane. În condiţiile extinderii teritoriale a oraşului şi 
ale creşterii densităţii demografice în centru - consecinţă a orientării tot mai pronunţate a unor străzi spre 
activităţile comerciale - asocierea treptată la tradiţionalele funcţii juridico-poliţieneşti a unor obligaţii 
municipale, privind controlul schimburilor economice19, aprovizionarea oraşului' cu produse de strictă 
necesitate20, controlul breslelor1 ,  fiscalitatea22 şi edilitatea2\ a determinat Agia să-şi concentreze 
activitatea în "dricul" (centrul) târguiue4. 

Sporirea numărului mahalalelor periferice, precum şi caracterul lor semiurban a impus un 
sistem specific de supraveghere poliţienească, juridică şi administrativă, activat prin personalul 
Hătmăniei. Fiecare mahala a fost pusă sub îngrijirea permanentă a unuia dintre şefii stegurilor de slujitori 
hătmăneşte�. pe timpul nopţii fiind supravegheată de străjile mobile ale respectivei instituţii26• 

Prezenţa străjii Curţii domneşti pe tot cuprinsul oraşului, reflecta grija pe care "bunul monarh" 
o manifesta pentru liniştea şi fericirea supuşilor săi ; de fapt, pe lângă satisfacerea extravaganţe lor 
domneşte7, activitatea acestor gărzi era motivată de accentuata insecuritate a epocii . Evenimente;le 
nedorite, frecvente în epocă, resuscitau teama organică a domnilor fanarioţi, mereu neliniştiţi în privinţa 
siguranţei personale. Pentru a preîntâmpina diversele "surprize" aceşti domni întreţineau la Curte un 
număr însemnat de mercenari. 

La 1 8 10, documentele Arhivei Senatorilor din Chisinău, enumerând funcţiile boieresti, ne 

confirmă aceeasi distributie teritorială a străjilor urbane28• În schimb, nu putem aprecia activitatea 'tor, în 
' ' 

contextul în care prezenţa trupelor ruseşti, ce au reinvadat Principatul între 1 806 şi 1 8 12, presupune 
numeroase imixtiuni în treburile poliţiei locale. După apariţia primelor efecte ale ocupaţiei, repercutate 
asupra populaţiei - printr-o reacţie feed-back şi asupra armatelor ţariste aprovizionate de către această 
populaţie - oficialităţile ruseşti s-au văzut nevoite să impulsioneze iniţiativele de restabilire şi garantare a 
siguranţei publice, dub1ându-le şi cu o serie de măsuri edilitare. La propunerea comandantului poliţiei 
Iaşilor, Dicescul, şi cu aprobarea reprezentantului civil al administraţiei ruse, V.l. Crasnomilaşevici, în 
urma adreselor schimbate între 22 noiembrie 1 8 10 şi 1 5  august 1 8 1 1  cu oficialităţile Principatului, s-au 

19 T. G. Bulat, Contribuţiuni la viaţa judecătorească şi administrativă a Moldovei supt ocupaţiunea ruseasc4 din 
/806 - /812, în ,,Arhivele Basarabiei", An II; Nr. 1 ,  1 930, p. 39 - 40. 

20 Ibidem, p. 39. 
2 1 Eugen Pavlescu, Economia breslelor în Moldova, Bucureşti, 1 939, p. 222, p. 338, p. 427 - 428. 
22 T. G. Bulat, Boieriile .�lujbe în Ţ4rile Romdne la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, 

în ,,Arhivele Basarabiei", Chişinău, An IV, Nr. 3, p. 1 87. 
23 Hugas Ingigian, Mărturii armeneşti despre români. Valahia şi Moldova, eilaetele guvernate de principi creştini, în 

ARMSI, Seria a 3-a, IX, 1 928 - 1 929, p. 294 - 295. 
24 Centralizarea teritorială a serviciilor Agiei este confirmată şi prin locaţia acestei instituţii. Până în deceniul al 

patrulea al secolului trecut Agia era situată în Târgui de Jos, unul dintre sedii fiind şi casa cu absidă (Florin Buimestriuc, Poarta 
cu zid şi casa cu absid4, în CI XIV - XV, 1 983 - 1 984, passim); vezi şi anexa 1. Extinderea oraşului a detenninat deplasarea 
centrului spre nord-vest, impunând, conform stipulaţiilor regulamentare, o nouă localizare a Agiei în Uliţa Răzoaiei (actualmente 
pe locul respectiv se întinde parcul din faţa Teatrului Naţional); vezi Planul drumului apelor capitalei redicat în anul 1843 şi 
pus în aplicaţie de domnitorul Prinţul Mihail Sturdza, autor Mihalik de Hodocin. 

2.� Datoria căpitanului de lcfegii «iaste a priveghe în mahalaoa Feredeile zi şi noapte, pentru gazdc şi oameni răi, şi a 
nu �ii intiimplu pricini intre llicuitori(i) ucestii rnuhulule, priv1gheuzli �i pentru intiimpliiri de foc . . . ,.. În mod identic, ceilalti ofiteri 
ai Hătmăniei aveau repartizate câte o mahala: Broştenii la baş-hulucbaş, Muntenimile la vei poruşnic, Tătăraşii la vei căpilan; 
T.G. Bullll, Boierii it: J{ujbe .. . , p. 1 82 - 195. 

,. Ibidem, p. 1 83 şi 1 86. 
27 Monolache Drlighici o.firma că, uneori. Alexandru Moruzi. îmbrăcat în hoine arnlluţeşti, insotea pe timpul noplii 

straja ClJr\.ii domneşti ; M. Drăghici. op. dt .. p. 68. 
2" T. G. Bul11t, Boieriilt: �·lujbt: . . .. p. 1 82 �i unn. 
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emis dispozitiile necesare realizării Registrului măsurării uliţelor oraşului Iaşi29, ce cuprinde şi numărul 
proprietăţilor şi al clădirilor din oraş. Pe baza acestei catagrafii s-a hotărât stabilirea pe uliţele Iaşilor 
(9761 stânjeni şi 6 palme) a 8 14  felinare şi a unui număr, neprecizat, de străjeri, care, pe lângă obligaţiile 
specifice, vor avea grijă şi de respectivele felinare. :. . A • • • • � 

Probabil, organizarea şi repartizarea pe teren a slUJitonlor - submţelegem culuccm - trebuia sa 
fie, în intenţiile organizatorilor, obiectul unor preocupări administrative separate. Nu ştim dacă s-a 
întocmit cel puţin un proiect în acest sens, dar, raportând numărul slujitorilor la numărul felinarelor pe 
care le aveau de întreţinut (un om la zece felinare?), obţinem un corp de străjeri, apreciabil pentru acea 
vreme. Că aceste dispoziţii, ce priveau atât iluminatul, cât şi paza străzilor, au rămas în mare parte numai 
pe hârtie, stau mărturie chiar documentt�le schimbate de către Divanul Moldovei cu înaltul reprezentant 
rus : « . . .  şi pricina întârzierii iaste sărăcie celor mai mulţi din lăcuitorii dughenelor uliţelor, nea vându chip 
a găti fanare şi a tocmi păzitori decât cu oareşcare păsuire, fiind cei mai mulţi neputincioşi din 
cheltuielile pitrecirei lor unite cu cvartirurile cele necontenite))30• Sărăcia bugetară nu a permis rezolvarea 
optimă a acestei situaţii ; abia după douăzeci şi unu de ani, prin Regulamentul Organic, se solicita 
dispunerea pe străzile oraşului a 500 de felinare3 1 • 

Efectele austerităţii financiare şi ale interdependenţei funcţionale iluminat-supraveghere, care 
au perturbat desfăşurarea firească a procesului de organizare şi de modernizare a străjilor urbane, sunt 
confirmate si de călătorii străini. Acestia consemnează, starea J·alnică în care se găseau străzile Iasilor în 

' , ' 

primele. decenii ale secolului XIX: îmbrăcaţi cosmopolit, deseori dezbrăcaţi şi desculţi, neinstruiţi şi slab 
înarmaţi, de o moralitate îndoielnică, puteau fi uşor asemănaţi cu o gloată de «asasini [ . . .  ] potriviţi pentru 
a făptui omoruri şi furturi))32• 

Domniile pământene nu au început nici ele sub mai bune auspicii administrative. La 
moştenirile unui regim politic anacronic, complet compromis prin dezordini provocate de trupele 
eteriste, s-au adăugat efectele ocupaţiei turceşti de după 1 82 1 ,  anarhia, incendiile, jafurile, epidemiile şi 
sărăcia. Toate acestea au favorizat exacerbarea corupţiei, marginalizarea, criminalitatea şi brigandajul. 
Hoţii nu mai constituiau excepţia de la regulă, ci însăşi regula33• Faptele lor, săvârşite pe tot teritoriul 
Principatului, încurajau delicvenţa în capitală. Furturile erau asociate foarte des cu incendii!�. Teama de 
asemenea calamităţi" devenise obsesivă, şi aceasta nu Iară motiv. Două groaznice incendii au distrus 
parţial Iaşii în deceniul al treilea al secolului trecut, unul provocat de turci ca măsură punitivă faţă de 
refuzul locuitorilor de a le satisface lăcomia, iar celălalt, dezastruos, a izbucnit accidental la 19  iulie 
1 827, intentiile criminale nefiind excluse. Printre cauzele vehiculate de sinistrati," în ultimul caz a fost si 
absenţa un�i poliţii

. 
orăşeneşti organizate, paza oraşului fiind lăsată în grlja arnău,ţilor din garda 

domnească. Înclinaţi spre jaf, arnăuţii au profitat de situaţie, sporind astfel debandada generală şi 
atrăgându-şi, prin urmare, oprobriul nenorociţilor locuitori34• 

În general, problemele create de această categorie de slujitori s-au înmulţit alarmant la 
începutul secolului trecut, cauzând prejudicii atât administraţiei din care făceau parte, cât, mai ales, 
locuitorilor oraşului. Aroganti şi indisciplinaţi, favorizaţi de faima pe care şi-o dobândiseră sub domniile 
fanariote, precum şi de statutul pe care îl deţineau - gărzi domneşti prin excelenţă, gărzi de corp pentru 
înalţii functionari autohtoni si străini3� - arnăutii dădeau curs la numeroase incidente desfăsurate în 
spaţiul pubiic36• Atunci când

' 
şeful lor se întâ�pla să fie şi fiu de domn, interesat să-şi rotunjească 

29 Ioan Caproşu, Pavel Cocârlă, !luminatul public: în laşi la /81 1, în AŞUI, XXXIX, 1 993, p. 95 - 1 36. 
�o Ibidem, p. 1 00. 
�1 Reglementul Organic: a Principatului Moldovei, Iaşi. Institutul Albinci. 1 848. Seclia V. Art. LXXXIII, p. 1 17 .  
�� William McMichael, A Joumey from Moscow to Constantinople in the year.\· 181 7 - 18/8, 1 8 1 9. London, apud N.  

Iorga, Un ''t1fl1f''' �·m1in în ţllril?? romtin?? îm1inf?? ti?? Et??rie, în ,,Arhin Societăţii Şlilntifi�;�; � i  Lilcrarc din Iaşi". Tom. Vn. Nr .  1 • 

2, 1 896, p. 2 1 .  
ll Pompi1iu Eliade, Histoire de l 'esprit public �n Rouma11ie au di.x-flt�:uvieme siecle, Tome premier. Paris. 1 905. p. 5 .  
·14 Hunnuzachi. XVII. p. 49. 
" Marie Ho1ban, Texte d 'un rappon inedir du Mlnlsrre Reinlwrd sur lct Vctlachie et la Moldavie, in RHSEE, XII, No. 

1 - 3, 1 936, p. 3 3 ;  ,Joan Neculce", fasc. VI, 1 926 - 1 927. p. 302: 1. 1. Nistor. Orxanizarea oştirilor pllmilntene �·ub regimul 
Regulctmentului Orgunic, in ARMS/, S..:ria a III-a, lomu1 XXV. 1 943. p. 2 - 3 .  

"' Hunnuzadti, X. p. 75;  D. Montzi . Din uminririle unui biitriin. Cunea domneascll din laşi, Uliţa Mare şi Podul 
Verde, in "Urum drept. Revistă liternră lunară", Vlilenii de Munlc, l. 1 9 1 3 ,  p. 1 52. 
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veniturile prin orice mijloace, corupţia legifera jaful, iar cei ce trebuiau să păzească ordinea, străjerii, 
deveneau ineficienţi în faţa "confraţilor" jefuitori37• 

Oraşul mai prezenta o categorie socială care creea probleme, în general, administraţiei 
Print:ipatului, cu episoade desfăşurate, inevitabil, şi în spaţiul stradal. Este vorba despre sudiţi, "mărul 
discordiei" între Marile Puteri şi Principat, pentru care consulii străini îşi exercitau autoritatea în cele 
mai mărur.te afaceri, exasperând funcţionarii autohtoni şi determinând abuzuri reciproce, unele mergând 
până la răzbunări cu accente hilare : «Quelques sujets autrichiens, trouves le soir dans la rue, ont ete, il'y 
a quelques jours battu par la Garde Moldave. Deux jours apres, la Garde Moldave a ete battue par des 
sujets autrichiens qu'elles avaient attaques sans raisons lorsqu' ils revenaient de leur travail»38• Şi 
exemplul nu este singular19• 

Războiul din 1 828- 1 829 a zădărnicit iarăşi eforturile de închegare a unei poliţii locale eficiente. 
Totuşi , în timpul ocupaţi� militare care i-a urmat, s-au luat unele mă�uri în scopul asigurării ordinii 
interne, pentru a se putea pune bazele noului regim politic regulamentar. In acest sens, activitatea Agiei a 
fost supervizată de un reprezentant militar rus40• 

Regulamentul Organic a contribuit, prin crearea unui nou cadru legislativ, la simplificarea, 
uniformizarea si modernizarea institutională a Principatului. Un capitol special, consacrat organizării 
poliţiei urbane,

' 
evidenţiază importanţa

' 
pe care această instituţie o avea în controlarea diferitelor aspecte 

ale vieţii citadine4 1 •  Pentru o bună supraveghere a oraşului, acesta trebuia delimitat printr-un şanţ42 şi 
împărţit în patru cvartaluri43 în care Agia desemna patru comisari. Una dintre sarcinile importante 
încredinţate comisarilor de cvartal consta în raportarea zilnică, la Agie, a evenimentelor petrecute în 
sectorul lor44• Potenţialul uman era asigurat de corpul de slujitori nou înfiinţat, repartizat proporţional 
anumitor institutii din oras4s. Agia primea 1 36 de slujitori în uniformă, inarmati cu săbii si carabine -
arme de care se 

'
slujeau n�mai noaptea -, pe care trebuia să-i distribuie în postu;i situate Ia

' 
intersecţiile 

importante ale oraşului, în scopul menţinerii ordinii publice şi dirijării circulaţiei trăsurilor şi pietonilor46• 
Raportat la multiplele atribuţii ce reveneau Agiei, acest număr de slujitori s-a dovedit insuficient, 
determinând recursul la unele reconfigurări de personal şi chiar la noi angajări (v. infra). 

Punerea în practică a articolelor regulamentare privitoare la organizarea poliţiei urbane a 
început încă din 1 832, respectându-se, însă, ordinea priorităţilor47• Organizarea poliţiei stradale a fost 
întârziată din motive obiective, dependente de absenţa personalului şi a banilor necesari, de coordonarea 
acestor măsuri cu planurile edilitar-urbanistice, de inerţia birocratiei etc. Poate că întârzierea ar fi fost si 
mai mare dacă în anii 1 835 şi 1 836 brigandajul şi criminalitatea �u ar fi crescut în mod îngrijorător48• î� 
aceste condiţii ,  Departamentul Treburilor din Lăuntru răspundea în anul următor, 1 837, prin 
intensificarea activităţii poliţieneşti în Principat. Pe drumurile principale au fost organizate 20 de pichete 
de pază cu 83,de slujitori49, iar în Iaşi au fost dispuse în intersecţii 49 de culucuri (postori) adică (posturi) 
cu 129 de oameni, care aveau sarcina pazei de zi şi de noapte, inclusiv obligaţia întreţinerii iluminatului 
nocturns0• 

37 Metodele de jaf erau variate, de la cele mai subtile până la jaful organizat. Dăm doar un exemplfl : << ... le voi 
coiTIIllis pendant la nuit du 3 1  octobre au 1 -er november demier, dans le domicile du defunct Charles Schneider, sujet fran�ais, 
avait ete commande par le Camara et effectue par les Amautes du Grand Carnarache» ; Hunnuzachi, XVII, p. 42. Vezi şi p. 20. 

38 Ibidem, p. 39. 
39 Ibidem, p. 34. 
40 Aga a fost subordonat unui colonel rus; Hunnuzachi, XVII, p. 63. 
4 1 Despre obşteasca Poli(ie, în Reglementul Organic ... , p. 1 22 - 1 25. 
42 Ibidem, Secţia 1, Art. XL VI, p. 109. 
43 Ibidem, Secţia 1, Art. XLIX, p. 1 10. 
44 Ibidem, Secţia VII, Anexa K, Art. L, p. 1 22. 
4� Ibidem, Cap. ill, Anexa C, Art. XIX, p. 4,8 - 58. 
46 Ibidem, Secţia VII, Anexa IV, p. 1 23. 
47 Istoria oraşului laşi, voi. 1, red. resp. Constantin Cihodaru şi Gheorghe Platon, Iaşi, 1 980, p. 48 1 . 

• 4R Înlre_ anii 1 832 - 1 8�4 s-a aplic�t o sin�url1 pedeopsl1 capitală. În 1835 şi în 1 836 s-au executat cincisprezece Ml\dăl'rli\A!I. Plnl 1n 1 84 1  doar Iret condamnalt au mat fost executali ; Nicolae Şu1u, Opere economice, (Tradusll şl tngrljltă de 
Ion Veverca), Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1957, p. 283. 

40 .. Analele Porloment.ure ale României", (APR), VIll2, 1 837 - 1 838. p.  6J4. 

. . 
•n Ibidem. p. 637. Sup��vegherea �ra�ului o fost osigumrA, provizoriu, şi înainte de anul 1 837. AsU"el, din bugetul 

Efone1 pe anul 1 835 au fost chcltul\1 28.800 lc1 reprezentând «hacul a 60 pAzitori de noapte, cu adlogire de 7.ece fanaragii pentru 
sroriul f;marilor, câte 40 de lei pe lun!I» ; APR, V2, 1 !135 - 1 !136, p. 619.  
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Prin dispozipile enunţate mai sus se deschide, de fapt, "dosarul" cu documentele de înfiinţare şi 
de organizare, pe baze moderne, a serviciului de poliţie stradală, documente pe care trebuiau să le 
răsfoiască epistapi Departamentului la 1 846 pentru a putea înştiinţa Sfatul Administrativ despre istoricul 
acestui serviciu public. Justificăm această aserpune prin existenţa propriu-zisă a unui dosar ce se găseşte 
în fondul Eforiei din Arhivele Statului Iaşi5 1 , care cuprinde, în copie, regulamentul profesional al 
culucciilor, precum şi o anexă referitoare la repartiţia pe străzi a punctelor de supraveghere. Informapile 
pe care ni le furnizează pot acoperi câteva "locuri albe" ale istoriei poliţiei ieşene între anii 1 832 şi 1 850. 
Documentul prezintă date interesante şi despre starea reţelei stradale, despre localizarea unor clădiri 
publice şi a unor reşedinţe private, despre elemente de toponimie urbană etc. 

Proiectul înfiinţării corpului de culuccii - termenul se păstrează - a fost finalizat la 23 martie 
1 837, prin efortul colectiv a trei mari funcţionari ai Principatului : ministrul Departamentului Treburilor 
din Lăuntru, marele logofăt Iordache Catargiu, General-Inspectorul Miliţiei, hatmanul Costache Balş şi 
şeful Agiei, vomicul Ştefan Catargiu (v. anexa I). Punerea sa în aplicare a fost amânată mai mult de o 
lună datorită absenţei din Iaşi a domnitorului Mihail Sturdza, plecat la Silistra să-1 întâmpine pe sultan52• 

Prin Regulamentul Organic poliţia stradală trebuia să dispună de 136 de slujitori53, număr ce 
coincidea cu întreg personalul Agiei. Repartiţia acestuia pe la bariere, pe la comisarii de cvartaluri, la 
Agie etc. (v. anexa I) implica utilizarea a 66 de slujitori , pentru culucuri mai rămânând disponibili doar 
70 de oameni. Completarea numărului de slujitori s-a făcut imediat de către Departamentul Treburilor 
din Lăuntru prin angajarea, pe timp de un an, a 66 de oameni�4• Era prevăzută şi o altă soluţie, ce consta 
în transferul unor slujitori de la Eforie sau de la alte departamente (anexa I). 

Noii slujitori erau plătiţi cu sufna de 29 lei şi 20 de bani pe lună55 (350 de lei pe an), din 
capitalul alocat în fondurile Eforiei pentru retribuirea a 50 de fanaragii, prevăzuţi prin Regulamentul 
Organic, fanaragii care aveau obligaţia întreţinerii celor 500 de felinare din oraş, suplimentând, totodată, 
şi paza de noapte56• Pornind de la această parţială suprapunere de atribuţii, autorii proiectului au hotărât 
să renunţe la serviciile fanaragiilor, probabil şi în asentimentul dispoziţiilor Eforiei, transferându-le pe 
seama culucciilor (v. anexa I). 

Tot în ideea omogenizării întregului corp de culuccii, cei 66 de slujitori angajaţi de 
Departament au primit o uniformă asemănătoare cu a slujitorilor Agiei, prevăzută în Regulament : 
spenţăr, pantaloni şi şapcă, toate din postav vânăt57 (adică albastru). Croiala căzăcească a pantalonilor 
culucciilor i-a făcut cunoscuti în epocă si sub numele de cazaci58• ' , 

Pe lângă armele obişnuite, sabia şi puşca, culuccii mai aveau în dotare, la fiecare post, câte o 
trâmbiţă cu care anunţau, pe lângă orele nopţii, «Întâmplările extraordinare grabnice», probabil 
incendiile, furturile, paradele militare şi alaiurile domneşti (v. anexa I). 

Culucurile trebuiau să dispună şi de gherete pentru a proteja pe slujitori de intemperii59• Până la 
construirea unor astfel de adăposturi, slujitorii au fost repartizati în casele cele mai apropiate de posturile 
încredinţate, prilej generator de multiple plângeri, adresate autorităţilor de către locuitorii nemulţumiţi de 
comportamentul "chiriaşilor", a căror lipsă de politeţe şi, uneori, de moralitate le supuneau familiile şi 
locuinţele la o continuă nesiguranţă60• Construirea unor bordeie şi barăci, care să slujească de adăposturi 
(v. anexa III), a trenat ani de-a rândul, iniţial din cauza costurilor ridicate, ulterior fiind invalidată de 
standardele arhitectonice impuse de edilii oraşului. 

5 1  Arh. Si. Iaşi, fond Eforia laşi, dos. 35/1 837, passim. 
51 "Albina Românească''. nr. 39 din 20 mai 1 837 �i nr. 42 din 30 mai 1 837. 
n Reglementul Organle, p. 1 23. 
" Arh. St .  Iaşi, fond Eforia laşi. dos. 35/1 837. f. 2 · 3. 
"·' lhitiem, f. 2. 
•• Reglementul Urguni.:, p. 1 1 7 .  
" Ibidem, p. 50. Vezi ş i  anexa II. 
�A C.A. Kuch, Starea de lucruri din Moldova şi Vu/achia pe la anii 1828 pilnd la 1834, traducere de C. A. Cuza, in 

Cv. L, Anul XXV, Nr. 1 - 1 89 1 , p. 33 1 ;  Arh. St. Iaşi, fond Ministerul de Interne, Tr. 1 772. op. 2020, dos. 2 1 95/1 842, f. 40, A. 
Russo. 1as.ry et ses IJabitants en 1840, in Suieri, Bucure�ti. 1 908, p. 247. 

•� Reglementul Organic. p. 1 23 ;  vezi şi anexa 1. 

liO Arh. Sl. Iaşi, fond Eforia laşi, dos. 35/ 1 837, f. 26-26v. 
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Atribuţiile culucciilor, enunţate in opt puncte, cuprindeau : dirijarea ş i  supravegherea circulaţiei 
trăsurilor, aplanarea conflictelor de pe uliţă, supravegherea curăţeniei şi a stării tehnice a pavajului, 
asigurarea iluminatului nocturn, paza contra hoţilor, şi «oricâte alte măsura poliţienească şi liniştea 
obştească ar cere» (v. anexa 1). Ponderea crescută a seviciilor municipale între atribuţiile profesionale ale 
culucciilor era firească, ea regăsindu-se şi la instituţiile similare din Occidentul european61 • 

n atenţie deosebită, sprijinită şi pe dispoziţiile regulamentare, a fost acordată circulaţiei 
trăsurilor, atât celor personale, cât şi vehicolelor cu rol public :  droşte, birje şi trăsuri de piaţă. Pentru a 
preveni :.tglomerarea spaţi�,Jlui stradal s-a încercat, deşi nu pentru prima dată, impunerea unor reguli de 
circulaţie şi desemnarea unor zone de parcare62• Dispoziţia se situează în cadrul mai larg al reglementării 
vieţii stradale, subiect care va fi tratat într-un studiu separat. 

Instruirea profesională a culucciilor era minimă: proveniţi din mediile marginale ale 
societătii63, isi însuseau cunostinţele oral, "perfecţionându-se la locul de muncă". Aceste deficiente erau, ' , ' ' ' 

în schimb, suplinite prin numărul lor, pe care-I considerăm suficient pentru o populaţie de 60.000 de 
locuitori, câţi aveau Iaşii în deceniul al patrulea al secolului XIX. Astfel, capitala Moldovei , cu o rată 
minoră a delicvenţei - comparativ cu restul ţării64-, dispunea de un culucciu la 441 de locuitori , iar dacă 
punem în calcul întreg personalul Agiei înregistrat în mai 1837, raportul se reduce la un slujitor agiesc 
pentru 297 de locuitori65• 

· 

Repartizarea în teritoriu a culucciilor, anexată proiectului de organiz!!!e (anexa I), indică o bună 
acoperire a reţelei stradale a oraşului. Totalizatorul din anexă prezintă 66 de posturi dispuse în oraş : în 
mod real erau 52, diferenţa fiind dată de reînscrierea posturilor de la capetele unor uliţe care se 
intersectau, sau prin includerea unor posturi ocupate de alţi slujitori ai Agiei, sau ai altor departamente, 
cu atribuţii mai mult sau mai puţin similare cu cele ale culucciilor : barierele, sediul Agiei, sediile 
comisarilor de cvartal etc. 

Fiecare post cuprindea, în ansamblu, câte trei slujitori, dintre care unul călare, fără ca aceasta să 
constituie o regulă. Slujitorii călări erau concentraţi, îndeosebi, pe uliţele lungi şi întortocheate ale 
mahalalelor, reconfirmând astfel o tradiţie. Lor le revenea sarcina de a dirija circulaţia transporturilor 
grele, cărora le era interzisă tranzitarea oraşului prin uliţele centrale. Mobilitatea lor permitea, de 
asemenea, asocierea posturilor într-o ,,reţea informaţională", culucciii fiind înştiinţaţi imediat despre 
evenimentele importante din oraş. De aici, prin intermediul comisarilor, veştile se concentrau la Agie 
unde erau selectate, filiera putând continua până în vârful piramidei administrative - Domnia. Se 
conturează, astfel, unul din modurile concrete prin care Agia se punea la curent cu diversele aspecte ale 
vieţii urbane66• 

Unul dintre criteriile dispunerii spaţiale a culucciilor îl constituia traficul intens al diferitelor 
uliţe, în special cel comercial. Mai exista însă un tip de circulaţie, derivat din diversificarea programului 
cotidian al protipendadei ieşene, şi anume promenada. Se pare că aceasta nu intra în preocupările Agiei, 
de vreme ce, spaţiul hărăzit "obişnuielnicului" impuls peripatetic al boierimii locale, uliţa spre Copou, 

61 Din 1667, anul în care Ludovic al XIV-lea crează la Paris funcţia de locotenent de poliţie - primul titular fiind G. 
Nicolas de La Reyene ( 1 667- 1697) -. şi până la începutul secolului al XIX-lea şefii poliţiei pariziene s-au remarcat printr-o 
importantă activitate edilitar-municipală: iluminat, salubrizare, circulalie, finan1e etc. (IA Grande Encyclopedie, tome XXVII•, 
f.a., Polic:e, p. 90 şi urm. ; Jean Chagniot, Le Guet et la Garde de Paris a la fin de l'Anciene Rigime, în ,,Revue d'histoire 
moderne et contemporaine", Tome XX, janvier-mars, 1 973, p. 69). La fel de consecvenli vor fi şi colegii lor de peste Canalul 
Mânecii; în 1 832 poliliştii englezi erau datori să verifice nocivitatea coşurilor de la case, să adune de pe stradă câinii vagabonzi 
şi copiii pierdu\i. să regleze zgomotul străzii etc. Vezi The Police of London, "Quarterly Review", p. 1 29 (july 1 870), p. 97, 
apud Haia Shpayer-Makov, Le profil socio-economique de la Police Metropolitaine a la fin du XIX' siecle tn,,Revue d'histoire 
moderne et contemporaine", Tome XXXIX, 1 992, p. 663. 

62 Reglementul Organic, p. 1 23- 124;  vezi şi anexa 1. 
63 Toţi cei 66 de slujitori angajaţi de Departament semnează prin punerea degetului pe zapis ;  Arh. St. Iaşi, fond 

E.foria laşi, dos. 35, 1 837, f. 2 şi 2v. 
"'' în anul 1 837 au fost uirnişi in tcmni1e 287 de Lâlhari prin'i pe teritoriul Moldovei, APR, VUI2, ! 837-1 838, 634-

tiVi. 
6.i Ibidem, f. 2 şi f. I l  v. Agia avea 1 36 de slujitori (din� care 70 erau culuccii), la care s-aua dăugal 66 de culuccii 

angajati de Departament. 
611 Alte modalită{i d.:: infol'm&-e ale Agici wn�tau în cvidcnlele intrărilor �� ie�iri lor in (uin) ora�. provenite de la 

hariere şi de la hiroul de profil al institutiei, i'n registrele fi!!Cale, tn condicele hanurilor, în diferitele vidomostii urbane făcute de 
PoliJic etc. 
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era privată de s�rviciile culucciilor. Motivaţia subzistă în însuşi specificul străzii :  artera unui cartier 
rezidenţial în formare, a fost croită încă de la început, sub incidenţa legilor urbanistice. Largă, dreaptă, 
podită, destul de scurtă în prima jumătate a secolului trecut, această stradă nu prezenta riscuri prea mari 
în privinţa menţinerii ordinii publice şi a prevenirii incendiilor. Boierii care-şi aveau proprietăţile în zona 
respectivă dispuneau de gărzi personale, iar pentru o parte din zi, consecventele şi luxoasele echipaje 
ale "nobleţii" ieşite seara la Copou, înconjurate de cavaleri, descurajau prin simpla lor prezenţă intenţiile 
antisociale. 

Aplicarea proiectului a suferit modificări încă de la început. Un alt tablou al repartiţiei pazei 
stradale, din 6 mai 1 837, ne indică situaţia reală de pe teren67• S-au păstrat aceleaşi posturi, dar a scăzut 
numărul slujitorilor de la 1 36 la 95. La un an de la înfiinţarea posturilor de pază urbană, revizia făcută de 
General-Inspectorul Miliţiei prezenta în diagrama repartiţiei slujitorilor Agiei doar 65 de culuccii68• 
Exceptându-i pe cei angajaţi de Departament, despre care nu ştim dacă li s-a reînoit contractul, 
constatăm o continuă diminuare a personalului arondat poliţiei stradale. Scăderea a continuat pe fondul 
dispersării slujitorilor în noi posturi, unele fictive, în 1 842 mai rămânând 50 de oameni, desi personalul 
Agiei a crescut de la 1 36 la 1 56 de angajaţi69• În 1 846 situaţia se prezenta astfel : de la 1 36

, 
de culuccii, 

stabiliţi în urmă cu nouă ani, s-a ajunş în acest an la 20, dintre care doar 1 1  activi (v. anexa IV). Posturile 
de supraveghere s-au redus, pentru acelasi interval de timp, de la 52 la 34, efectivul postului numărând 
frecvent unul, cel mult doi culuccii .  În ac�st mod unele posturi au rămas neocupate. 

Penuria financiară care a afectat administraţia oraşului a determinat optimizarea serviciilor 
publice după scheme specifice de acţiune, derivate din politica socială şi administrativă complexă pe 
care o desfăşura domnitorul Mihail Sturdza. Detectarea câtorva aspecte ale acestor strategii, pe baza 
analizei documentelor prezentate, coroborate şi cu alte informaţii, ar fi deosebit de utilă pentru 
înţelegerea rolului pe care îl dobândeşte oraşul, în prima jumătate a secolului XIX, în cadrul procesului 
de dezvoltare si de maturizare a societătii românesti. ' t" ' 

Pentru urmărirea concluziilor desprinse din documentele anexate pot fi utilizate şi cele două 
hărţi ale oraşului Iaşi (schematizate) care, în ciuda impreciziilor actuale (dar care pot fi corijate prin 
cercetările ulterioare), ilustrează evoluţia reţelei de supraveghere urbană între anii 1 837 şi 1 846. 

În mod sintetic, situaţia cartografică pentru anul 1837 evidenţiază existenţa unei reţele dense de 
supraveghere a oraşului, întinsă de la o barieră la alta, care viza: 

- supravegherea principalelor căi de acces în oraş prin intermediul unui dublu rând de posturi, 
prima linie constituind-o "posturile-filtru" dispuse la bariere şi la podurile de peste Cacaina, iar a doua 
linie fiind formată din "posturile-dispecer" dispuse la intersecţiile care marcau intrarea în zona centrală a 
oraşului, în zona aglomerată şi ramificată a reţelei stradale, cum ar fi cele de la capătul estic al 
Păcurarilor ( 1 sau 2), din Podul Roşu, de la biserica Sf. Lazăr, de la cişmeaua lui Papafil şi din Târgui 
Cucului ; 

- supravegherea căilor de tranzit pentru transporturile grele : Uliţa Păcurarilor, Uliţa Feredeilor, 
Sărăria, Podul Lung etc . ;  

- supravegherea principalelor noduri urbane : intersecţiile, pieţele, medeanurile ş i  locuri virane 
destinate adunărilor publice cu specific economic, religios, festiv, sau de alt gen, cum erau medeanurile 
din Beilic, de la Vamă şi de la mănăstirea Sf. Spiridon, medeanul droştelor, pieţele sau locurile libere de 
la biserica Sf. Neculai cel Sărac, Buna Vestire, Sf. Ştefan, Sf. Haralambie, Sf. Vineri, Ziua Crucii şi Sf. 
Neculai din Iarmaroc ; 

· 

- supravegherea cartierelor rezidenţiale, formate deja în zona delimitată de Mitropolie, 
Mănăstirea Golia, biserica Sf. Neculai cel Sărac şi Academia Mihăileană, precum şi a celor siniilarc ce 
se conturau în Păcurari şi în Muntcnimi ; 

- supravegherea zonelor de conglomerare etnică, religioasă şi socială: Târgui Cucului, 
Armenimea, Lipovenimea, zona din Păcurari in care locuiau luleranii şi scape�ii, Ţigănimea şi 
Calicimea ; 

67 Arh, St. Iaşi fond Eforia J�·i, dos. 3511837, f. 1 5- 1 7v. 
68 Arh, St. Ia�i fond Secretariatul de Stat, dos. 336/ 1 835- 1 839, f. 14v. 
69 Arh, St. Iaşi fond Ministerul de Interne, tr. 1 772, op. 2020, dos. 2 1 95/1842, f. 5. 
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- supravegherea surselor publice de apă potabilă, cişmele, fântâni şi aducţiuni, locuri care prin 
fu�cţionalitatea lor - mai ales că majoritatea erau dispuse în piaţete sau în intersecţii - atrăgeau un număr 
însemnat de oameni. 

Schiţa cartografică care prezintă dispunerea culuctuilor în anul 1 846 indică o ,,relaxare" a 
reţelei de supraveghere. Astfel : 

- au fost scoase din numărul posturilor barierele, acestea rămânând încadrate de către oamenii 
Agiei ca şi în anul 1 837, personal care, însă, nu făcea parte din corpul culucciilor ; 

- au fost retrase posturile din mahalalele periferice - Tătăraşii, Iarmarocul, Feredeile şi 
împrejurimile bisericii Ziua Crucii - fie datorită faptului că aceste mahalale îşi păstrau, încă, aspectul 
rural, neîndeplinind condiţiile necesare prinderii lor în planurile de sistematizare a oraşului, fie din 
motive privitoare la organizarea poliţienească, considerându-se suficiente patrulele călări ale Agiei sau 
ale Miliţiei naţionale; 

- au fost retrase sau rarefiate posturile de pe traseele de tranzitare a transporturilor grele, ca şi 
cele de pe uliţele principale ale oraşului, suplinindu-se desfiinţarea unora prin accentuarea mobilităţii 
celor rămase active; 

- au fost păstrate posturile care încadrau cartierele rezidenţiale din Târgui de Sus, din 
Muntenimi şi din Păcurari, situaţia ilustrând, în pofida identificărilor ipotetice din aceste ultime zone, 
locul pe care îl dobândesc respectivele cartiere în morfologia oraşului, indicându-se, totodată, şi direcţiile 
optime de extindere ale acestuia. De altfel, în condiţiile accentuării fricţiunilor dintre boierime şi �omn, 
permanentizarea supravegherii de către Agie a acestor zone comporta şi motivaţii politice. 

Cu titlul de ipoteză, putem observa, urmărind evoluţia pe câţiva ani a locaţiilor instituţiilor din 
oraş, bipolarizarea acestuia în două zone de presiune politică, orientate de la sud la nord de-a lungul 
Uliţei Mari şi delimitate între ele, convenţional, de Uliţa Goliei : zona sudică, veche, ,.conservatoare" a 
oraşului grupa sediile instituţiilor care sprijineau puterea centrală - Palatul domnesc, Mitropolia, cazarma 
Miliţiei naţionale şi sediul Agiei ; zona nordică cuprindea instituţiile publice care au intrat, prin 
raporturile de vecinătate cu cartierele rezidenţiale, în ,.tabăra spiritului public" care-i făcea opoziţie lui 
Mihail Sturdza - Teatrul Operei din Copou, înfiinţat chiar în 1 846, Grădina publică, Eforia, unele 
reprezentante consulare etc. Amplasarea cazărmii Miliţiei naţionale în Copou, proiect propus încă din 
1 845, a fost, astfel; justificată atât de imperativele edilitar-urbanistice, cât şi de anumite raţiuni politice. 

În ansamblu, transformările percepute în evoluţia reţelei de supraveghere stradală înregistrează 
modificarea raportului dintre spaţiul de socializare şi elementul social. Considerând reprezentantul 
instituţional, în cazul nostru omul de ordine, culucciul, un agent educaţional care impune, direct sau 
indirect, respectarea unor norme de conduită publică, putem afirma că societatea urbană era dispusă să 
recepteze si valorile civilizaţiei moderne, caracteristice spaţiului de socializare deschis, respectiv strada, 
piaţa şi grădina publică. În aceste valori asociem tipuri de comportamente, atitudini publice, moduri de 
circulaţie, vestimentaţie, limbaj etc. Creşterea siguranţei spaţiului de socializare, evidentă în condiţiile 
,.destinderii" reţelei de supraveghere stradală, justifică cultivarea acestor norme de civilizaţie de către 
societatea ieşeană de la mijlocul secolului al XIX-lea. 

Acestea sunt condiţiile în virtutea cărora Departamentul Treburilor din Lăuntru a solicitat 
suplimentarea numărului de slujitori prin docladul din 5 martie 1 846, citat la începutul lucrării noastre. 
Sfatul Administrativ a răspuns cu o rezoluţie căreia noi i-am căutat o finalitate plauzibilă. Cert este că, 
prin Aşezământul poliţienesc din 185070, a luat fiinţă un detaşament de 80 de sergenţi de stradă, care vor 
îndeplini aceleaşi sarcini pe care le-au avut, mai bine de un deceniu, culucciii. Pentru comparaţie anexăm 
secţiunea din Aşezământul poliţienesc di� 1850, referitoare la atribuţiile sergenţilor de stradă (anexa V). 

Analiza evoluţiei pazei stradale, fie şi numai pentru câţiva ani, contribuie, în ansamblu, la 
cunoaşterea unor noi aspecte ale vieţii urbane. Toate dispoziţiile privitoare la organizarea străjilor urbane 
şi,  ulterior, a poliţiei stradale, au fost precedate, însoţite sau urmate de măsuri de ordin edilitar

\!fQilnÎ§ti�. MQ2�mizm�i! §Pi!\i!!Qr pYbli�c; i! in�!Y§, în il��§l §�O§, �i �r,�t,reu �g;fi�ientului oc lligunmti il 
acestor zone, probând redefinirea respecti velor spaVi în raport cu necesităţile sociale, specifice oraşului 
modern. 

70 Mrmu.rllul rulministrmiv al Prinfipmului Moldovei, lomul l, lafi. 1 855, p.304-305. 
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ANEXA I 

DAN DUMITRU IACOB 

DEPARTAMENTUL LUCRĂRll..OR DIN LĂUNTRUL 
CĂ TRĂ ORĂŞENEASCA EFORIE DIN IEŞI1 

După articulul 1 39, cap al 4-le din Organicescul Reglement, ocârmuitoriul Departamentului, cu 
d(umnealui) Gheneral Inspectorul Miliţ.iei şi cu dum(nea)lui orăşenescul agă, la 23 a trecutii luni mart, 
închipuind statornicirea posturilor culucurilor, cerşute prin pomenitile acturi pentru buna linişte şi 
siguranţie în oraşul Ieşii, cu no de . . . . 

2 slujâtori, din cari numai 29 călări, potrivit cu alăturata aice 
însămnare, s-au supus cunoştinţ.ii Sfatului prin docladul cu no. 5779 , iar de acolo, prin anaforaua cu no. 
473, supunându-să Înălţimii Sale, cu scapare din videri, pre'(Um să vedi din copia priimită alături, şi a 
ceri dizlegari, şi pentru completarisire numărului oamenilor, după propunirea din doclad, ori altfel 
cumva, s-au priimit împărtăşire cu adresul Postelniciei din 17  apr(ilie), no. 5 15 .  

Aşadar, precum după o asămine împregiurare urmând să să  mai întârzie punere în lucrare 
acestui gingaş predmet pân-la întoarcirea înălţimii sale, când să i să cei pravilnicească întărire, ar trebui 
acum deodată, să să iei toţi slujâtorii Agiei , s-au socotit să să întâmpine trebuinta cu următoarile 

F. 7v. închipuiri, şi anum( e) : şaptizăci oameni să să iei din 1 36 a Agiei, după însămnarea din/ jurnalul zis, şi 
spre completarisire, să să întrebuinţezi no . .  de 66 oameni ce să alcătuiesc acum de căpitanul slujitorilor 
Departamentului câte cu 350 lei pe anu, din capitalul de 24.000 lei legiuiţi în cheltuielile Eforiei pentru 
leafa a 50 fanaragii, iar din prisosul piste suma mărginitoare lefilor acestor 66 să să facă sau să să 
cumperi, de cătră Eforie, trâmbiţă, cari să să de la fieştecari culuc să fie de vestit, zioa sau noaptea, 
întâmplările extraordinare grabnice, iar îndatorirea lor să fie :  

A. La fieştecare zăci oameni unul dintr-inşii să fţe cu luare aminte a priveghe asupra celorlanţ.i 
pentru urmarea îndatoririi lor. 

B .  Toţi de obştie având a priveghe şi fiind statorniciţi pentru paza bunii orânduieli şi siguranţ.ia 
oraşului, să fie cu luare aminte pentru regulata umblari a trăsurilor, mai ales a droşcarilor, a nu îngădui 
decât pe marginea di la dreapta, adică ciala, a umbla, şi nici cu răpejune nepotrivită, de primejdie, decât 
în pasul cailor, sau şi în trepegiur, afară numai de neprevăzuteJntâmplări şi nevoi a cuiva. 

V. Când s-ar isca fără vesti niscaiva gâlceviri în mijlocul uliţii să s(e) sâlească a face impacare. 
G. Să iei aminte pentru curăţirea uliţil(o)r ca fieştecari proprietar de casă sau de dugheană 

F.8. să-ş(i) măture pe dinainte, strângându potrivit cu Aşăzământul, gunoiul în grămezi, grămezi/ pi la 
ungheruri, spre a să rădica de carăle Eforiei . 

D. Asămine, să iei aminti pentru buna stare a uliţ.il(o)r în toate zilele şj ceasurile şi, pentru ce 
mai mică stricăciune ce ar vide din ceas în ceas, să înştiinţăzi la comisariu. 

E. În vremi de noapte, aşa precum ei sunt câte doi şi trei la fieştecari post, apoi negreşit să 
doarmă toţi şi, acei· ce ar rămâne pe rând deştepţi să poarte grija pentru aprinderea şi luminarea fanarilor 
ce ar veni în partea sa (aşa precum acei de pân-acum fanaragii să disfiinţază), să să poarte cu necontenire 
unul către altul, înţălegându-să între dânşii pentru a lor neadormire şi pentru privegherea asupra niscaiva 
făcători de rele ce s-ar ispiti spre răle scoposuri. 

J. A�a precunr ei toţi sunt alcătuiţi a sluji în[n)armaţi �i înformăluiţi ş(i) a împlini orice fel de 
slujbă li s-ar încredinţa, apoi negreşit în tot ceasul , zioa sau noaptea, de la tot punctul, să să găsască gata 
de slujbă, de nu toti dar cei mai multi . odihnindu-să prin somn sau alti închipuiri, regularisiţi pc rând, cu 
ceasul, între dânşi i .  

z. În sfârşit, aceşti oameni, ca măsură politiancaseă fiind datori a aduce întru împlinire toate 
dispoziţiile mai sus prescrisă la vremea lor, precum şi oricâle alte măsura poliţianească şi liniştea 

1 Arh. St. Iaşi, fond Eforia lllfi. dos. 35/1837, f. 7-1 L 
2 Aşa în text. 
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ob�tească ar cere pentru împotrivirile ce ar vide sau nesupunire ori prelungire, să să apelarisească la 
.8v. comisarii celui mai de aproape cvartal, /ducând tot într-o vreme şi pe acei din gâlcevelnici sau 

pricinuitori de vro daună, de pildă bătăuşi, vezătei, droşcari sau alţii. 
De asămine, statomicirea lor acum deodată, pân la înfiinţarea regulatelor căsuţă, să fie prin 

casăle sau dughenile cele mai apropieti de punct, iar pentru regularisire şi statomicire la locurile 
îmbunătăţite să meargă înadins din partea Agiei, pe cine ar socoti dum(nea)lui aga de vrednic şi 
destoinic, nu mai puţân şi de la Departament pe revizorul, d(umnea)lui Neculai Hăjdău, (căruie îndeosăbi 
i s-a poruncit) ca negreşit, îndată după priimirea acestia, statomicindu-să de la 1 -iu a viitoarii luni maiu, 
să păşască cătră îndatorirea pân contineşti ace a fanaragiil(o)r. Iar de numile oamenil(o)r i locul 
sălăşluirii unde s-ar orândui si predstavlisască la Departament vidomostie cu raportul de împlinire; şi 
acum deodată aceste, iar apoi, cu vreme, potrivit cu Aşăzământul şi câte alte întrebuinţare ar dizvăli. 

Ministrul Trebilor din Lăuntru şi cavaler Catargiu, vel logofăt. 

Săcsia a 2-a 
No. 7492 
1 837 apr(ilie) 28 zâle Cercetat 
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DAN DUMITRU IACOB 

ÎNCHIPUIRE PENTRU CULUCUCD 

(Locaţie) 

3 

Luare 
aminte3 

4 

F. 9r. Uliţa Mare 

F. 9v 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 
2 
2 

3 

În colţul casil(o)r d(u)m(i)s(ale) hat(manului) Emanoil Manu, 
priivitoriu în patru părV. ( 1 )* 
În răspintene la biserica Sf(â)n(tului) Niculai, priivitoriu în trii 
păfV, şi la vaii până undi să află comisariul ciastii întăi. (2) 
În medeanul undi stă droştile, acole împlineşti trebuinta 
comisariul de cvartal şi comanda de pojar. (3)** 
La Petre Bacalu, privitori spre Academii, spre Uliţa Diecimii, spre 
Consulatul Rosienesc şi, la vaii, spre logofătul Paşcanul. (4) 
În colţu la logofătul Paşcanul, priivitoriu în patru părţi. (5) 
În răspinti(ne) spre Palatul Domnesc, cari să privască şi la vaii. (6) 
La Triisfetitele, bez acei pentru clopot, cari să privască spre Podul 
Vechi, la deal, şi pre Uliţa Mare în amândou părVle. (7) 
În colţul casă!( o )r dumisali logofătului Grigori Ghiica, priivitori spre 

+---+--+---i Podul Lungu, spre Uliţa Sfintii Vineri şi la deal, spre Uliţa Mare. (8) 
8 

1 
1 
1 
1 
1 

3 

1 
1 
1 
1 
1 

1 5  

2 
2 
2 
2 
2 

�--�--+-� 

5 

1 
1 
1 

5 

1 

10 

2 
2 
2 

Mahalaoa despre apus 

Pe supt Poştă, între Uliţa Mare şi între Uliţa Păcurariului. 
În vale, în dreptul Creminalului, sau mai la deal. 
În Calicime, di(n) vale de Academii. 
În dreptul hanului lui Vangheli. 
În dreptul dum(i)sale logofătului Grigori Ghiica, di vale, în sosaoa 
de supt Feredei. 

' 

Mahalao( a) dinspre răsărit 

În poarta casăl(o)r aghiutantului Singurov. 
La biserica Blagoveşteniilor. 

(9)* 
( 10)* 
( I l )  
( 12) 

( 1 3) 

( 14)* 
( 15) 

În răspintenea di la maiurul Gheorghi 
dumn(ea)lui aga Cogălniceanul. 
La biserica Sf(â)n(tului) Haralambie. 

Carp, din deal de ( 16)* 
( 17) 2 

2 În Sărării, di la deal di casa ce au fost a spatariului Pomir, cu ( 1 8)* 

1----+---+----1 privire în Cacaina. 
5 

1 

1 
1 

3 10  

2 
2 

Târgul de Sus 

În colţul casăi Luminării Sale bezede Neculai Suţu; acole nu să 
pun oamin(i) în priivire, că nu disparti di la deal,în poarta 
Sfântului Neculai, ieste culuc. 
În medeanu1 di lângli Sfântu1 Spiridon. 

( 19)** 
(20) 

Spre biserica Sânlului Theodor. (2 1 )  îri colţu lângă casăle arsă a dumisali logofătului Catargiu ;  acolc nu să 
1-------:--+---:--+----:� pun oamini, înplinindu-să trebuinta cu comisariul de cvartal. (22)""" 

4 l 4 

) Cifrele din această rubrică. liberă in documentul original, repre7.inril o conventie la care atn apelat pentru 

itlentitieoreo Pfl�tufilor de pom pe hW ee ilu�tmo� §ilUD!iD retelei de su�rliVeghere slra�âlă in ID.şi. în linii! 1 937. Aslcriscul (*} 
marchează posturile identificate imprecis. Două astc•i.scuri (**) marchcadi posturi suplinite de alti slujitori oi Agici. Nefiind 
amplasate special in acest scop, am omis trecerea lor pe hartă. Am cxccptat de la această regulă barierele deoarece personalul lor 
avea şi atribulii similare cu cele ale culucciilor. 
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2 

4 

2 

4 

2 
2 
3 

7 
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3 

Târgui Cucului 

1 - 2 La cişmeoa din Târgui Făinii .  
1 1 2 La cişmeoa di la Papafil. 
1 1 2 În mahalaoa spre Căcaina, în capul zâdiului apelor. r-----+---�--� 
3 2 6 

Podul Vechi 

1 

1 
1 

1 

2 

3 

În răspintenea spre Târgui Cucului ; aco le s-au pus oamin(i) în 
liniia Uliţii Gotii. 
În răspintinele dintre bisericile arrnineşti şi Cizmăria. 
În dreptul bisericii Trisfetitelor urmează acel însamnat în liniia 
Uliţii Mari . 

�----+---�--� 

În mahala, în colţu ogrăzâi casăi boiariului Roznovanul, privitori 
spre Podul Vechi, spre Conţulatul Elinescu, spre Uliţa Răzoai şi 
spre a Goliei, pe lângă biserica Dancului. 

4 

1 

5 Sfânta Vineri 

- La cişmeo(a) Papafil ;  acole s-au pus oamin(i) în liniia Uliţii 
Târgui Cucului. 

3 La cişmeo în răspintenea către Târgui di Jos, către Cizmării, către 
Papafil şi către Sfânta Vineri . 

2 
De acole înainte aflându-să Agiia şi cornisariul di cvartalul al 2-le 

- iculucul di la logof(ă)t(ul) Ghiica, în liniia Uliţii Mari, nu mai ceri 
r---+---+----1 trebuinta de alţi oarnin(i). 

4 

1 
1 

3 
Târgui di Jos 

3 În meidean di la Beilic, care să se uiti spre răsărit şi spre harabagi
basa. 

2 În 'prejma bisericii Sfântului Lazor, pi meideanul undi au fost 
carvasaraoa veche. 

2 În colţu, lângă dugheana evreiului Zisul. 
2 În mahalaoa ce-i zâc Ţigănimea, supt casa căm(ina)r(ului) 

Iordache Cavacu. r---+---+----1 � Podul Lungu 

4 

(23) 
(24) 
(25) 

(5) 
(26) 
(27) 

(28) 

(29) 
(30) 
(3 1 )  

(28) 
(32) 
(7) 

(33) 

(30) 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 
(38) 

(39) 
4 
1 
1 
1 

- În poarta Curţi i  arsă s-au pus uamin{i) din 1iniia Uliţii Mari. (8) 
2 La biserica Sfântului Andrii. (40) 
2 În caprile podului di pisti B ah1uiu, privitori şi spre Sv(întul) 

1 39 

Lazor. (4 1 )  
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1 2 3 4 

1 - 2 În răspintenea di la Şăling. (42)* 
1 1 2 În răspintenea Discălicătoarii. (43)* 
1 - - Tocmai la rohatcă; acole l-or împlini slujind păzâtorii rohatcii .  (44) 
6 2 8 

Mahalaoa dinspre răsărit 

1 - 2 În mijlocul sosălii dinspre vama veche. (45)* 
1 1 2 În dreptul răspintinii de la Şăling, spre răsărit. (46)* 
1 1 2 În iermaroc, lângă biserica Sv(ântul) Neculai. (47) 
3 2 6 

Mahalaoa dinspre apus 

1 1 2 În Lipovenime. (48) 
1 - 2 Lângă biserica Zâoa Crucii. (49) 
2 1 4 

Uliţa Păcurariului 

1 - - În capătul dinspre Uliţa Mare urmează a slujî culucu di la 
Sv(ântul) Neculai. (2) 

1 - 2 Înaintea casăl(o)r com(isului) Vasâli Boscii. (50)* 
1 1 2 În răspintenea spre Berării. (5 1 )  
1 - - Di acole să apropie rohatca. (52) 
1 1 2 În dreptul cişmelii di la vali . (53) 
5 2 6 

Cvartalul al 4-le 

1 1 2 La un pod de piste Căcaina, din acele den piatră. (54)* 
1 1 2 La celalant, asămine. (55)* 
2 2 4 În alti doă locuri undi să va mai socoti, în Tataras di la deal. (56-571* 
4 4 8 

F. llr. Adunare piste tot 

8 3 1 5  Uliţa Mare 
5 5 10 Mahalaoa dispre apus 
5 3 10 Mahalaoa dispre răsărit 
4 1 4 Târgui de Sus 
3 2 4 Mahalaoa 
4 1 7 Uliţa Gotii 
3 2 6 Târgui Cucului 
4 - 5 Podul Vechi împreună cu unu din mahala 
4 - 3 Uliţa Sv(ânta) Vineri 
4 1 9 Târgui de Jos cu o mahala 
1 1  5 1 8  Podul Lungu cu mahalalile 
5 2 6 Uliţa Păcurariului 
4 4 8 Cvartalul al 4-lc, adică Tataraşii 

66 29 1 05 Adică şasăzăci şi şasă puncturi plstl tot, dl păzât cu doăzăci şi noă 
slujâtori călări şi una sută cinci p·:;dcstri , intocmai după hotărârca 
Sfatului. 

Întocmai di pe îmbunătăţirea Sfatului . . .4 

• Loc liber tn text. 
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lnchipuire de undi să să ia oamenii trebuitori 
No. 
70 di la Agii din o <sută> triizăci si sasă ce sunt după Asăzământuri, însă :  

' ' ' 

călări pedestri 
· 

50 86 urmează a-i ave după Aşăzământ, 
2 1  45 să scad pentru trebui"nţ(a) Agii, însă : 

9 9 pentru barieri, 

141  

2 pentru umblat pe lângă dumn(ea)lui aga, 

29 4 1  

5 17  stătători pe lângă Agii, 
5 19 pi la comisarii di cvartaluri, 
2 1  45 

prisosăsc pentru culucuri. 

20 din 40 ciocli ci merg la slujbă cu rândul. 
20 di pojarnici, cari să să pui la celi mai apropieti puncturi di cazarna cvartaluril( o )r di la cari s-ar 

lua. 
25 acei ce după Aşăzământ sînt însamnaV rândaş(i) de presudstivie pisti tot, dacă nu s-ar 

găsî cu cali a să lua şi din acei 25 daţi de Isprăvniciia Iaşii spre împlinire dăril( o )r di · 
oraş, macar 1 5  oarnin(i). 

Iscalit :  Catargiu vel logofăt ; Balş hatman ; Catargiu vomic, agă. 

Întocmai cu orighinalul dat de la Departament, 

Ş f . 
. � 

e secţiei . . . . . .  : . 

� TJ..iAon• 
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ANEXA D 

F. 5. DEPARTAMENT(UL) TREBILOR DIN LĂUNTRU 
CĂTRĂ EFORIIA DIN IAŞI' 

Pentru trebuinţili caraulilor ci au să aşăza în oraş pi la toati respintinile uliţilor, Dipartamentul, 
alcătuind 66 slujitori dintre care şasă au a fi zăceri, totodată au alcătuit şi îmbrăcămintea lor, cari ari a să 
faci di cătră Iţic Davidov(i)ci croitor, după chipul următor: straili trebuitoari pentru unul să alcătuiesc de 
o spenţări, o părechi pantaloni di postav vânăt şi o şapcă, iarăş di asăminea postav, iar forma lor într-acest 
chip : spenţărul să fie cu guleru di pustav roş, cu vipişcă roşii la piept şi la mânici, şi căptuşit cu pânză, iar 
la acei şasă zăceri va ave câte un şiret de fhir îngust la guler; pantalonii căzăceşti cu lampaş roş di postav 
de doi pol degiti de lat şi pisti tot căptuşiţi cu pânză; şapca să fie cu colan di postav roş. 

După aşa formă va fi dator a lucra şi a găti şasă zăci părechi strai, pe cari toati să le gătească 
negreşit până la 15 a viitoarei luni mai. 

Banii, ci câti 60 lei părechia, după tocmala săvârşită cu dânsul, alcătuiescu 3960 lei, să i să 
F. Sv. plătească/ în curgiri di noî luni câti o a triia parti, adică din toată suma la începutul fieşticăreia tri luni, iar 

1320 lei, analoghia cei întâi triminii, să i să răspundă acum, la iscălire contractului de Eforii .  În acest 
chip, rânduri, Eforiia d� îndată va alcătui formalnicu contract cu Iţic Davidov(i)ci croitor, oprind la o 
prubă di postav şi di pânză, de aceea ci să trimiti, cu aduciri ca postavului să-i de apă di agiuns şi straili 
să fii bini lucrati, cari contract îl va pridstavlisi Dipartamentului. ' 

Catargiu vel log(o)f(ăt) Cercetat 
Câtiul întâiu, de 1320 lei, i-am priimit acum, la facire contractului, deplin. 

Secsia 1 -iu 
No. 7415 
1 837 (aprilie) 26 

6 Arh. St. Iaşi. fond Eforia Iaşi, dos. 35/ 1 837. f. 5-5v. 
7 Semnături evreiască. 

1 837 apr(ilie) 30 
(lţic Davidovici)7 
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ANEXA ID 

LOCAŢIA ADĂPOSTURILOR CULUCCDLOR8 

Cvartalul J-iu 
�- ----------------------�����--r7--��----�--��--������� Locurile de oplosire la care se pot faci bordei. Locurile ce nu să pot faci bordei decât bar(a)ci . 65 ��������--�����--�+---�o-�����--��--�� 

1 La Pod(ul) Verdi, pi locul log(o)f(etesei) 1 In coltul casilor d(umnealui) 

65v. 

Roznovăniţa. post(elnicului) Vasile Vedienu. 
1 Pi locul · hătm(ănesei) Scorţasca drept 1 Lângă Petre Bacalu. 

Dimitrachi Untariu, în Păcurari. 1 În răspinte(nea) dum(isale) 
1 Pi locul slobod a lui Flore şi de Lariole log(o)f(ătului) Costachi Canta. 

Păcurarii, piste drum de Leib Botezat. 1 În coltul dughenilor dum(i)s(ale) 
1 Pi locul slobod lângă zaplajii casilor log(o)f(ătului) Dimitrie Sturdza. 

Luminării Sale bezede Neculai Suţu. 1 În uliţa dintre dughenile Mitropoliei .  
1 Lângă Mincu Cherestegiu ş(i) log(o)f(ătul) 1 La poarta Triisfetitelor sau piste drum. 

Grigori Ghica. 
1 Pe loc(ul) Comisăriei vechi. 
1 În capătul Podului Roş, loc slobod. 
1 În Uliţa lui Şilingu, loc slobod. 
1 Lângă casile Meliţii Grecii, loc slobod. 
1 Lângă Toma praporcicul, loc slobod. 
1 Lângă dugheana lui Panaite Mărgărint, tiju. 

Cvartal al 2-le 

1 In dosul Răznovanului în medenaş, loc 
slobod. 

1 În Cizmărie în medean, loc slobod. 
1 În medeanul Beilicului, tij. 
1 La biserica Sv(ântul) Neculai Saracu, tij. 
1 �e Uliţa Leondari şi Şilingu este medenaş. 
1 In mijlocul şăsului Peaz, loc slobod. 
1 Lângă dugheana lui Garabet arman esti un 

medenas. 
1 În med�an lângă dugheana preutului Zisu, 

loc sterp. 
1 Lângă casile Holbănesii, într-un medenas. 

1 La bisărica arminească, în răspintene. 

Cvartal al 3-le 

Locurile de oploşire la care se pot faci bordei. 

1 În răspintine dum(i)s(ale) căm(ina)r Spiru 
Andriea Pavlu, loc slobod. 

1 La poarta m(ă)n(ăstirii) Goliei, pe locul lui 
Jan. 

1 Lângă cişmeaoa lui Papafi l ,  loc slobod. 
1 În ulita mcrgătoare la pod(ul) de piatră. 
1 În mcdcan(ul) lui Gavril Ncculai, loc 

slobod. 

H Arh . Sl. laşi. t'ond T::]oria laşi. doş. 35/1 837, f. 65--66. 

Locurile ce nu pot faci bordei decât bar(a)ci . 

1 In răspintine Uliţăi Târgulu(i) Cucului. 
1 Alături cu cişmeau Târgului Făinei. 
1 Uliţa Târgului de Sus. 
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1 Lângă Necu1ai Gevit, pi locul slobod (al) lui 
Ţufăscu i başa G(h)eorghi Leondari. 

1 In medean de lângă casile post(elnicului) 
Alecu Mavrocordat. 

1 În răspintine de la deal de �asile 
dum(i)s(ale) aga Ilie Gogălniceanu, pe locul 
durn(i)s(ale) spăt(ăre)s(ei) Rucsanda Caţichi. 

1 În Uli\a 40 de Sfinţi, piste drum de 
răp(osatul) spat(a)r Enacache Cercei, la 
colţul zăplajului casilo(r) dum(i)s(ale) agăi 
Alecu Canta. 

1 La poarta Blagovisteniei, pe locul ei. 
1 În medean Sv(ânt�lui) Spiridon, locu slobod. 

Cvartal al 4-le 

1 La podul de lemn în medenaş, loc slobod. 
1 La podul de piatră despre Bocşănescu, tij. 
1 La Stejar, în răspintinea drumului, tij. 
1 La podu de piatră de-n sus la Şcoala 

jâdovească, loc slobod. 
1 La răspintine spre Rufeni, loc slobod. 
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DOCLAD LA SFA � 

a(l) 

DEPARTAMENTULUI TREBILOR D� LĂUNTRU 
�ecţia (a) 2-a 
No. 5570 
1 846 martie 5 zile 

145 

D(umnealui) orăşenescul Vel Agă, cu rap(o)r(tul) supt no. 2442, încredinţând că zilnica pază a 
oraşului iesti foarte slabă, iar mai cu samă în vreme de noapte, din pricina puţânului număr de oameni ce 
are pentru această întrebuinţare, din care pricină s-ar prilejî adesăle prădacioni, potlogării i amerinţări de 
foc, toate producătoare de îndestule pagube i nemulţumire norodului, mijloceşte a să mai spori un număr 
de 46 culuccii, piste 20 ce sânt acum: carii să" să înpăraţască de caraoale la locurile însămnate în alăturata 
listă. 

O asămine măsură şi Departam(entul) găsând-o de neapărată nevoie, cu căzuta cinste 
docladarisăşte Sfatului spre a să hotărî precum ar găsi de cuviinţă, atât pentru sporiul oamenilor, cât şi 

F. 329v. pentru 1 lefile lor ce să marginescu de 19.320 lei pe anu, pe socoteala de 35 lei pe lună unuia, după cum 
priimescu şi ceşti de faţă. 

Ministru si cavaleriu.. .  (indescifrabil) ' 

Puncturi care 
au astăzi 
păzitori 

1 

-

1 

-

1 
-

3 

ÎNSĂMNARE PUNCTURILOR DE CULUC CE SĂ 
SOCOTESCU A SĂ AŞĂZA CÂTE CU DOI PĂZITORI 

Puncturile cari 
trebuiescu a să (Locaţie) 

adăogi 
slujâtori 

Cvartal 1 -iu 

- La Timofti cofitariul, ci-şi are şi dosul puţân, până-n uliţa 
dumis(ali) logofătului Neculaiu Canta. 

1 La colţul di la vaii a casălor d(umnealui) aga Manolachi Leon, 
ci-şi are şi dosul, până-n uliţa mergătoare la Păcurari. 

- La meideanul Eforii ,  piste drumu de casăle rop(ăsatului) 
log(o)f(ăt) Lupu Balş, uliţa spre Păcurari până la cişmeau(a) 
qin Păcurari. 

1 În coltul de la deal de casăle scobiţilor Lavrenti şi Macsămu, 
până la Badaluna. 

- La colţul casălor lui Badaluna, şi înainte pân la rohatcă. 
1 La colţul ogrăzii lui Iohan, la vaii uliţa şi dosul, până în casăle 

Academii Mihailene. 
4 

9 Arh. St. Iaşi, fond Sec:returiutul de stat, doc. 165/1832, vol. II. f. 329-332 . 

(Obsv.)10 

( 1 )* 

(2)* 

(3)* 

(4)* 

(5)* 
(6)* 

. , . . 
"'

-
�i�rele �ute intre paranlc::zc in această rubrică au fost introduse de noi pentru orientarea pe harta ce con1ine �1tua�1a repartl\1�1 poslunlo� de supraveghere �u·adalA în Iaşi, in anul 1 1146. Asteriscul ("') marcheazA posturile care nu au putut fi 

tdenllficalc:: prects. Unele dmtre aceste postun nu au fost trecute pe hartA datoritll imposibilitllţii relaţionll.rii lor cu vreun reper 
cunoscut. Situa1ia poate fi remediată prin cercetlrile ulterioare. www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro 
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F. 330. v 1 2 

1 

1 

1 

�---�
--��--�4--__, 

1 

F. 331. 1 

1 

1 

r----3----1-----5�--� 

DAN DUMITRU IACOB 

Cvarta/ 2-le 

La dughenili de la răspintinea a d(umnealui) log(o)f(ătului) (7) 
Dimitrii Sturdza, undi iesti uliţa mergătoare spre Palat, şi la 
vale ulita . 

• 

La colţul dughenilor Sv(intei) Mitropolii ce-i spiţăria lui (8)* 
Păduri, şi la vaii până în colţul casălor răp(osatului) log(o)f(ăt) 
Grigori Ghica. 
La colţul di la vali a Academii Mihăilene. (9) 

Cvartal 3-lea 

La colţul casălor de la deal a d(umnealui) spat(a)r Vasile ( 10)* 
Draghici, la  vale pân în casăle rap(o)s(atei) postel(nicese) 
Racoviţoaiei, şi dosul cuprins la deal şi la vaii. 
La colţul casălor răp(o)s(atei) post(elnicese) Racoviţoaei pân în ( 1 1)* 
colţu la vom(icul) Ioan Luca, şi dosul la deal şi la vaii. 
Colţul dughenilor dreptu Sf(ântul) Neculaiu cel Micu, la vaii ( 12) 
pânu la Bogus şi dosul până în medeanul Sf(ântului) Spiridon. 
La medeanul Sf(ântului) Spiridonu la deal şi Uliţa Sf(ântul) ( 1 3) 
Spiridon înainti, până în răspintene la casăle Luminării Sale 
bezede Petrachi. • 

La colţul dughenilor lui Bogus, uliţa până în uliţa mergătoare ( 1 4)* 
în colţul casălor Luminării Sale beizade Petrachi, având 
privighere şi piste drutnu, până la celelante puncturi din 
cvartalul al 2-le i al 4-le. 

Cvartal 4-le 

La colţul casălor dumis(ale) vist(iemicului) Alecu Balş, ( 1 5) 
răspintenea uliţilor Sf(ântului) Ioan la deal, a Teatrului la vali 
spre Uliţa Mari, şi uliţa spre d(umnealui) log(o)f(ătul) Dimitrii 
Sturza, şi la vaii Uliţa Mari, până la dugheana lui Alecsa Cioti. 
La colţul dughenilor lui Alecsa Ci o ti, la vaii, până în ( 16) 
răspintinea Uiiţăi Dracache, şi la deal, de amindoua părţile 
Ulitii Mari . 

• 

La casăle Cabinetului Natural şi uliţa până în colţul spre ( 17) 
Sf(ântul) Theodor, cu dosul de la vaii şi de la deal. 

La colţul dughenilor rap(o)s(atului) Gavril Moldovanu şi uliţa 
înainti, de amândouă părţile, dos-faţă, până în Târgui Cucului. 
La colţul casălor fiilor rap(o)s(atului) căminar Alecu Rizu la 
vaii până în colţul lui Gavril Moldovanu, cu dosul aflat în 
aceasta distanţii. 
La colţul casălor d(umnealui) hatmanu Anastasachi Başută şi 
la deal hudiţa, până în răspintene, mâna dreaptă şi stângă, cu 
dosurile lor. 
La colţu dughcnilor lui Ionică Bacalu ot Târgu Cucului, ulit� 
spre şcoala ce mari jâdovască, uliţa spre TrisfeLiLele, şi iar.ăş 
uli�a pân la capra Uliţii Bcilicului. 
La coltul dughenii lui Locman, la deal, până la răspinlenea 
Uliţii lui Dracachi, şi la vali, până la răspintenea uli�ii 
mergătoacc spre Sf(ânla) Vinere. 

( 1 8) 

( 19)* 

(20) 

(2 1)  

(22) 
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Cvartalul al 5-lea 

La colţul dughenii Sf(ântului) Spiridon spre Sf(ânta) Vinere, (23)* 
ce-i lângă rachieriia lui Ivanciu Costandin, până la Papafil. 

1 La poarta din dosu Sf(ântului) Neculaiu pân la Bamovschi. (24) -+----
1

----1 

F. 331 v. Tot cvartal al 5-le 

F. 332 

1 

1 

1 
1 

1 

Suma urmii. 
La capra podului din colţu casălor d(umnealui) sluger Iancu (25) 
Zagură, răspintenea a patru uliţi : 1 -iu spre Papafil, 2-le spre 
Bărnovschi, 3-le spre Podul Bucşănescului şi al 4-le ce 
pogorâtoare la vaii pe lângă spital cel nou jâdovescu. 
La carvasaraoa vămii la Sf(ântul) Lazăr, vale până la capra (26) 
podului de piste Bahluiu, i toată Ţigănimea până în căsăpiia 
mari . 
La colţu dughenii lui Mincu cherestigiu, înpregiur faţa uliţii i (27) 
dosul, până la capra Podului Roşul, cu Lipovinimea. 
La capra Podului Roşu, feţile amândouă i dosurile, până în (28) 
colţul casălor lui Şiling, iar acumu a lui Iţicu Matos. 
La colţul de la deal de casăle lui Şiling uliţa înnainti, spre (29) 
Socola, până la Vasili . . . 1 1  , dosul i feţile amândouă, până la 
discălicătoare Frumoasăi. 
La casăle lui Vasili . . . 12 şi înainti până la rohatca Socolii, (30) 
amândouă feţile i dosul, cu parti de iarmarocu. 
La colţul de la vale a dughenii lui Iţic Matos rachierul, unde-i (3 1 )  
Uliţa Discalicătoarei ot Frumoasa, arnândouă feţile i dosuri, 
până la Nicolina. �--------r---------� 

3 6 

1 
1 

Cvartal 6-le 

La capra podului de piatră, pogorâtoare Uliţii Şcolii evreieşti. (32) 
La capra podului de lemnu de la vale de casăle răp(o)s(atului) (33) 
Bucşănescu. 

1 La capra podului de la Beilicu. (34) r---------+---------� 
3 

Culuccii 
ce sânt 

3 
1 
1 
3 
3 

Adunare 

Culuccii ce 
trebuiescu 

3 în cvartal 1 -iu 
2 în cvartal 2-le 
4 în cvartal 3-le 
5 în cvartal 4-le 
6 în cvartal 5-le 
3 în cvartal 6-le r---------+---------� 1 1  23 adica doăzeci �i trei mai (trei maiJ trebuiescu, 

1 1 Loc liber Yn text. 
11 /bidem. 
1 1 Semnllturll indescifrabilă. 

Pentru întocmai şef secţii 
Mihai . . .  n 
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ANEXA V 

DAN DUMITRU IACOB 

AŞĂZĂMÂNTUL POLIŢIENESC PUBLICAT ÎN ANUL 185014 

CAPUL II, SECŢIA VI 
DESPRE SĂRJANŢII DE ORAŞU 

Art. 1 36-le Serjanţii de oraşu vor fi rânduiţi de cătră Poliţie cu vrednice chizăşii, aleşi din oamenii 
cunoscuţi prin bunele lor purtări. 

Art. 1 37-le Şeful Poliţiei va însămna în deosebitele părţi a oraşului puncturi ocupate de serjanţi şi 
jandarmi, unde va opri ce nevoe ·târgoveţii vor pute gasi cuvenitul agiutoriu, iar zilnica împărţire a 
serjanţilor se va face de cătră Poliţie după trebuinţele ivite. 

Art. 138-le Serjanţii de oraş sânt nemijlociţi îndeplinitori a regulilor şi poroncelor Poliţiei, 
umblând de la un punct la altul ei vor privighe pentru ori ce faptă neertată şi de primejdie, se vor îngriji a 
întâmpina ori ce nerânduială pe uliţi, a opri încurcare trăsurilor şi împedecarea comunicaţiilor, a stărui 
întru împlinirea măsurilor statornicite pentru curăţitul uliţilor, a prinde şi aduce la comisari pe acei ce s
ar abate la necuviinţă şi fapte neertate de aşăzământurile poliţieneşti, pentru care vor primi lămurirea 
instructiei de la comisari . 

. 

Art. 1 39-le Ei vor ·fi încă însărcinaţi cu privigherea pentru liniştea şi siguranţia publică şi cu 
prinderea făcătorilor de răle, pe care îi vor aduce la închisoarea comisariului, la cazuri de împotrivire vor 
cere agiutoriul jandarmilor şi chiar a orăşenilor - la prileju de nevoe şi aceştia sânt datori a alerga la 
chemarea ce li să va face în vreme de noapte; ei vor priveghe şi cu mai mare neadormire pentru toate 
întâmplările ce ar pute aduce vătămarea siguranţiei publice şi particulare, ar supăra odihna orăşenilor sau 
prin orice chip ar fi de primejdie, şi la cazuri de foc, la alte întâmplări, de aseminea ei vor deştepta pe 
orăşăni ce ar fi ameninţaţi, spre a se pute apăra. . 

Art. 140-le Serjanţii de oraş vor ave uniformă ţivilă simplă, purtând la peptu o placă de alama cu 
marca ţării şi o şuerătoare spre a conrespunde între ei, iar pentru apărarea lor vor ave şpagă la şold. 

14 Mr:muulul udmini�·trutiv al Prinţiparulul Moldovei, Tomul 1. Iaşi, 1 Îl��. p. 321-322. 
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CONSTANTIN OSTAP 

NOI DA TE ŞI IPOTEZE REFERITOARE LA "OBELISCUL LEILOR" 
DIN GRĂDINA COPOU 

,,Auguştilor Monarhi care au dat Moldovei noul aşezământ introdus la anul 1832. Mihail 
Grigoriu Sturdza V. V.D. împreună cu clerul şi boierimea Principatului au înălţat acest monument la 8 
noiembrie 1834 " . Această inscripţie, în limbile română şi latină, a fost fixată, în litere de bronz, pe 
părtile laterale ale monumentului cu patru lei din piatră şi obelisc din grădina Copou. ' 

De aici - două concluzii false, care se repetă mereu până în zilele noastre: prima - referitoare la 
data inaugurării monumentului ;  cea de-a doua - referitoare la denumirea de "Monumentul 
Regulamentului Organic". 

Aproape invariabil, în lucrările referitoare la acest monument, găsim afirmaţia :  "Inaugurat (sau 
desvelit) la 8 noiembrie 1834". Eroarea provine, probabil, de la o incorectă interpretare a afirmaţiei 
făcută de N.A. Bogdan în monografia sa din 1913, " Oraşul /aşi ". Iată textul de la pagina 330: 

· .. Monumentul Regulamentului Organic. În anul chiar al suirii lui Mihail Sturza pe tronul 
Moldovei, boierimea, în frunte cu Mitropolitul Veniamin, ca să-şi arate mulţumirea către cele două 
puteri, Rusia si Turcia, ce au contribuit la întocmirea Regulamentului Organic, prima legiuire de 
organizare polltică, administrativă şi juridică a Moldovei, propuseră printr-o petiţie către domnitor, · 
datată 8 noiembrie 1 834, să se ridice în grădina publică din Copou un monument comemorativ ( . . .  ) si, 
după planul postelnicului Gheorghe Asachi, se execută în scurtă vreme monumentul acesta. În fo�a 
unui obelisc susţinut de patru lei coloşi, sub conducerea arhitectonică a colonelului Singurov etc." 1 •  

N .A.  Bogdan utiliza expresia "In scurtă vreme ", fără a da informaţii asupra datei inaugurării 
monumentului. 

Un foarte conştiincios cercetător, - l-am numit pe profesorul N. Grigoraş, - în studiul 
" Complexul de monumente de la Copou "2 afirma despre acest monument :  " . . .  i s-a pus piatra de temelie 
la 8 noiembrie acelaşi an ( 1 834) - ziua patronimieă a domnitorului. . .", fără a ne indica data inaugurării 
monumentului pe care îl numea, chiar din titlu, " Monumentul leilor". 

Să motivăm, mai întâi, indoiala asupra denumirii de "Monumentul Regulamentului Organic", 
utilizată de N .A. Bogdan. Documentele de epocă arată că intenţia boierilor şi a clerului nu a fost deloc 
cea de a închina monumentul din Copou celor doi "prea puternici Suverani". Acesta trebuia să constituie 
un omagiu adus noului domnitor şi zilei de 26 august 1 834, ca un simbol al speranţei într-o epocă de 
pace şi prosperitate, de progres. Iată ce se spunea în numărul 96 din 1 1  noiembrie 1 834 al gazetei 
,,Albina Românească" :  

"IEŞI!. În ziua Sfinţilor Arhangheli, preînălţatul domn au ascultat liturghia ş i  tedeum-ul ce s-au 
serbat de Preasfinţitul Mitropolit la biserica Sf. Spiridon ( . . .  ). Atunci marele logofăt al dreptăţii ,  Lupu 
Balş, au cetit următoarea anaforă din partea clirosului şi al noblesei : 

Pre Înălţate Doamne, 
Suirea înălţimii Voastre pe tronul Moldovei este începutul unei epohe de fericire neamului 

nostru carele astăzi vede înfiintată această de veacuri dorinţă de a se pute aşeza soarta ţării pe temelii 
statornice, sub ocărmuirea unor drepte legiuiri ( . . .  ) Dorind a însemna ziua în care pronia ne-au dat pe 
înălţimea Voastră de domnitor, vă roagă cu supunere să binevoiţi a primi a se înălţa în grădina publică 
din Iaşi un monument de aducere aminte a 26 august acestui an când noi şi toate treptele de lăcuitori au 
urat pc Înălţimea Voastră de a lor domn �i părinte, pentru ca acest monument să fie urma�ilor no�lri şi 
streînilur de martur a(l) credintei , a(l) dragostei şi a(l) adâncului respect cu care sântem a Înălţimii 
Voastre către Dumnezeu smerili rugături şi plecate slugi". 

1 N. A. Rogdan Oraşul /aşi, edi\ia a IT-a, 1 9 1 3, p. 330. 
1 N .  Grigoraş Complexul de monumente de la Copou, în .. Cercetclri il·torice ", IV. p. 1 7 1 .  
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Deci, nici un cuvânt referitor la Regulamentul Organic şi la puterile Suverane, Rusia şi Turcia. 
Este, însă, adevărat că Mihail Sturza, bun diplomat, a găsit prilejul de a-şi consolida domnia, 

"sugerând" ca acest monument să fie închinat celor doi suverani. Găsim în Uricariul lui Theodor 
Codrescu rezoluţia pusă de el pe această anaforă3• 

"Noi Mihail Grigor Sturza Voievod ( . . .  ) înfăţoşându-să această anaforă a clerosului bisericesc 
si a D.D. boierilor, am cetit cu multumetoare cunoscintă cuprinderea ei, actul acesta aevea rosteste ' ' , ' 

sentimentele cu care s-au întovărăşit suirea noastră pe scaunul domniei acestei ţări. Însă, precum fiinţa 
politicească a patriei au răsărit din înalta bună voinţă a amânduror pre puternici Suverani, apoi lor li se 
cuvine toată lauda şi mulţărnirea ( . . .  ) Iar a noastră carieră având drept singur pravătu împlinirea înaltelor 
bune voinţi, iubim a nădăjdui că vom afla pe viitorime în inimile urmaşilor monumentul unei plăcute 
pomeniri . No. 1 8, Iaşii, 8 noiembrie 1 834". 

Ceea ce se ştie mai puVn. este explicaţia politică a acestei - aparent banale - hotărâri de a 
realiza la Iaşi acest cel dintâi monument de for public. Astfel, s-a considerat necesar să se obţină, în 
prealabil, consinţământul Rusiei şi Turciei pentru realizarea monumentului, cu inscripţia adecvată. 
"Aprobările" au fost obţinute abia în 1835. Dovada o găsim în Suplimentul la nr. 8 al gazetei "Albina 
Românească" din 27 ianuarie 1 835, care reproduce cuvântarea domnitorului Mihail Sturza la deschiderea 
Adunării Generale pe anul în curs. Referitor la " . . .  executarea unui monument în onoarea auguştilor 
nostri binefăcători" se mentiona : . . 

"Acest omagiu a fost agreat cu bunăvoinţă de cele două curţî . Având deja ocazia să facem 
cunoscută aprobarea Sublimei Porţi, îmi face o adevărată plăcere de a vă comunica actuala depeşă a 
Excelenţei Sale d. vice-cancelar imperial, care îmi comunică asentimentul binevoitor cu care M.S . 

. Împăratul Rusiei a binevoit să accepte propunerea noastră". 
Textul aprobării Sublimei Porţi este redat în numărul din 5 ianuarie 1 835 al aceleiaşi reviste. În 

respectiva ,.arzinamedă" a Marelui Vizir, adresată "Pre credinciosului prinţipe Domn al Moldovei" tonul 
adoptat seamănă a avertisment voalat, dar ferm: 

" . . .  Vă transmit rezultatul acestei decizii imperiale, sperând că veţi continua, ca mai înainte, a 
vă achita în totalitate de obligaţiile voastre, dând dovadă de devotament şi fidelitate pentru a vă arăta 
demn de înalta favoare a Înăltimii Sale" . • 

Să revenim, însă, la monumentul din Copou. Este adevărat că, în aceeaşi zi de 8 noiembrie 
1 834, a fost pusă piatra fundamentală, după cum rezultă din informaţia dată de Albina Românească din 
I l  noiembrie 1 834: 

" . . .  La amiază, Eminenţa sa Mitropolitul (Veniamin Costache), acompaniat de miniştri şi de 
elita boierilor ( . . .  ) s-a deplasat la Copou, pentru a pune în grădina publică fundamentul monumentului.. .". 
Acum începe lunga istorie a "obeliscului leilor" din capitala Moldovei . 

După cum se ştie, proiectul întocmit de Gherorghe Asachi prevedea realizarea unui obelisc din 
piatră, susţinut. de patru lei "bronzaV", după expresia lui N.A. Bogdan, adică sculptaţi în piatră. În 
sonetul ,.Piramida leilor" - In grădina Copou "  ( 1914). Mihai Codreanu redă admirabil aspectul acestui 
monument :  În mijlocul aleii de intrare, 1 C-o eleganţă simplă modelată, 1 Se-nalţă piramida-n sus, 
purtată 1 De patru lei de piatră în spinare . . .  

Credem că ideea obeliscului era în strânsă legătură cu proiectul lui Gheorghe Asachi pentru 
"stema capitalei Iassii'<4 anexată raportului către "Cinstitul Departament al Trebilor din Lăuntru"\ în care 
revenea la tema lui favorită în legătură cu originea romană a Iaşilor: 

". . .  Cunoscut este că Iaşii, Municipium lassiorum, s-au urzit de 1eghioana romană numită 
Iassiensis XIII, care se adeverează din o coloană antică, aflătoare astăzi la un muzeum din Transilvania. 
Asadar, stema (Capitalei) s-ar înfăteşa prin o coloană cu semnul acelei leghioane ce au zidit Iaşii,  
pr�cum aici în dus se vede". Şi el deseneazA acest însemn, sub forma unui obelisc: cu insemnele legi unii a 
Xlii-a (vezi reproducerea anexalli). 

' Th. Codrescu. Uricariul. 1. partea a 11-a. 1 862. p. 387. 
4 Paptul el!. monwncnlul cslc malerializarca proicclului de stern.\ a Iaşilor. aparţinând tot lui Uh. Asa�.:hi. a fosl 

semnolat de tanil.rul istoric ieşean Mihai Răzvan Ungureanu. 
� Arhivele Statului Iaşi. fond Ministerul de Interne. lransp. 1 772. dosar 6998. f. 1 .  
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Dorindu-se ca acest monument s ă  fie executat în termen cât mai scurt, realizarea lui a fost 
încredinţată, iniţial arhitectului J. Freiwald. Acesta a început, încă din luna decembrie 1 834, să facă 
investigaţii pentru procurarea materialelor necesare. Găsim astfel în numărul 103 din 30 decembrie 1 834 
al ,,Alb'Fnei Româneşti" următoarea informaţie: 

., Inginerul Freiwald a descoperit într-o pietrărie pe malul Prutului din districtul Dorohoiului o 
stâncă de marmură ( ?) din care s-ar pute face un obelisc de 32 de palme lung, încât de va fi ne merită 
(posibilă, n.n.) scoaterea, apoi monumentul menit de a păstra aducere aminte acestei strălucite epohe va 
fi potrivit cu dorinţa moldovenilor". 

Nu întâmplător am adus în discupe problema materialelor necesare realizării monumentului 
proiectat de Gheorghe As achi, legată de cea a datei terminării şi _ inaugurării acestuia. Anticipând, 
reproducem informaţia din ,Lista monumentelor din Iaşi"6, întocmită în 1949 : 

,. Obeliscul leilor sau Monumentul Regulamentului Organic. Plan făcut de Gh. Asachi în 1834. 
Lucrare executată de arhitectul Freiwald şi colonelul Singurov. Leii au fost executaţi la Lemberg de 
sculptorul Johan Semser. Afost inaugurat în 1840". 

Nu deţinem, până acum, informaţii referitoare la execuţia în Polonia (la Lemberg) a celor patru 
lei din piatră. Unele ipoteze în legătură cu faptul că cei patru lei ar fi fost executaţi în cariera de piatră de 
la Iacobeni de către meşteri polonezi este discutabilă, deoarece piatra de Iacobeni, după afirmaţia d-lui 
praf. univ. dr. Liviu Ionesi, membru corespondent al Academiei Române, nu se pretează la astfel de 
lucrări care să înfrunte timpul. 

Tot domnia sa a afirmat că, în mod cert, soclul monumentului şi postamentului ce susţine 
obeliscul, sunt realizate din piatră de Şcheia - Iaşi. 

Faptul este confirmat şi de profesorul N. Grigoraş în studiul amintit, unde se nota că, potrivit 
unui document din 23 iulie 1841 ,  monumentul nu fusese terminat" . . .  datorită lipsei materialelor şi, în 
special, a blocurilor de piatră de la Şcheia, care nu puteau fi transportate pe şantier". 

Despre cei patru lei se afirmă doar: 
" . . .  Cei patru lei care susţin obeliscul şi piedestalul sunt opera unor sculptori polonezi". 
Am consultat şi noi acea "Delă atingătoare di săvârşirea monumentului di la grădina 

publică"7, cu acel raport din 29 aprilie 1 839 al Ministrului Trebilor dinlăuntru către "orăşeneasca Eforie 
din Eşi", în care se arăta că " . . .  să vădu adusă la grădină 55 pietre de la Ivăncuţ, conform raportului lui 
aga Asachi". Se arată că " . . .  dumnealui aga Asachi au alcătuit a să face şi car mare pentru aducerea 
pietrelor de la Ivăncuţ". 

La data de 5 iunie 1 839, Eforia Iaşi îl soma pe Gheorghe Asachi să " . . .  lămurească toate 
lucrările în predmetul monumentului de la grădina publică. . .  cu cinste să faci dumitale poftire să 
binevoieşti a da Eforiei răspuns lămuritor întru toate, trimeţând împreună şi planul ce se găseşte la 
dumneata". 

În 1 838 contractul încheiat cu arhitectul Johan Freiwald fusese reziliat, încredinţându-se 
lucrarea colonelului Singurov. Acesta, se pare, nu depusese suficient interes pentru terminarea 
monumentului, deoarece, la 23 iulie 1 841 Eforia Iaşi îl soma " . . .  să regularisească cele de trebuinţă 
pentru întocmai deplenirea îndatoririlor ce privescu pe dumnealui Singurov, fără mai multă întârziere, ca 
măcar în acest curgătoriul au să se poată vide treaba dorită . . .  ". 

La 3 1  iulie 1841  colonelul Singurov raporta că , .  . . .  măsurile trebuitoare pentru gittirea 
monumentului s-au luat şi întârzierea lucrului va fi numai cât la transportarisirea pietrei din cariera 
Şcheii în locul celei de râu de la lvăncuţi . . .  ". 

Nu am putut stabili unde se afla acea localitate lvăncuţi (pe care unii o confundă cu Iacobeni), 

�i nici motivGlG carG au dGtGrminat 1dw;'r'il pi'tr'i """'�ilf' d' li!. Şch,ill. S� fi' vurbi d'�Pr' luclllitllt"a 
lvifneţu din apropierea munţi lor Iv!neţ din Subcarpaţii Buzăului ? Sau va fi fost vreo localitate din 
Basarabia (lvănc�Li, lvanuvl:a), cunoscut că, în trecut, în Iasi se aduceau materiale si din vechea Moldovă 
dintre Prut şi Nistru. 

' ' 

6 Ibidem, fond Primăria la�i,dosar 9711 949, p. 6. 
7 Ibidem, fond Eforia Iaşi .  dosar 26/1 1139. 
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Profesorul N. Grigoraş face o afirmaţie interesantă: deoarece " . . .  lucrările monumentului nu 
luaseră ritmul dorit, direcţia lor a fost încredintată lui Gheorghe Asachi". Ajungem astfel la o nouă 
informaţie, pe care am găsit-o în Istoria oraşului Iaşi8 : "După o perioadă mai lungă de discuţii, 
prelungite până în 1842 (s.n.) se va putea t�nnina construirea monumentului din Grădina Copou, după 
planurile lui Gheorghe Asachi". Se făceau referiri la dosarul 2611 839, fond Eforia Iaşi9• 

Mai departe documentele tac. Nu putem afla ziua în care a fost (dacă a fost.. .) inaugurat acest 
monument,după opt ani de la punerea pietrei fundamentale, cine a participat la acea festivitate, ce 
cuvinte s-au rostit. Nu putem (încă) şti dacă au dispărut inscriptiile şi stemele de pe soclul 
monumentului. Profesorul N. Grigoraş afirmă că " . . .  Stemele Moldovei şi ale familiei Sturza, împreună 
cu inscrip�ile au fost distruse în timpul celui de-al doilea război mondial, ca şi plăcile de marmură 
cenuşie aplicate în 1904 pe părţile laterale ale soclului ". El ne dă, învocând o descriere contemporană, 
dimensiunile soclului ( 1 ,98 m înălţime), ale "leilor bronzati" ( 1 ,26 m), ale piedestalului obeliscului 
( 1  ,68 m), având o "greutate de zece mii oca", înăltimea obeliscului {6,7 m) şi înălţimea totală a 
monumentului ( 1 3,5 m). · 

Trebuie să ne mulţumim, deci; cu ipoteza că "monumentul leilor" din grădina Copou a fost 
terminat cândva prin vara anului 1 842 şi să aşteteptărn ca noi documente să vină cu precizările ce s-ar 
impune, întregind astfel interesanta istorie a primului monument din Iaşi. 

,,Delll. atingll.toare de sll.v!rşirea Monumentului di la Grădina Publică" ( 1 839) 

• Constantin Cihodaru s.a. lstoric1 oraşului laşi. voi. I, Iaşi. 1980, p. 488. 

9 Vezi nota 6. 
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Schiţa lui Gheorghe Asachi - proiectul pentru stema municipiului Iaşi ( 1 834) 

(După dosarul Ministerului de Interne 6998, aflat Ia Arhivele Statului din Iaşi, transport 1772, op. 
2020) 

Raportul lui Gh. Asachi către cinstitul Departament al Trebilor din Lăuntru : 
" . . .  luând aminte că toate tânuturile au a lor stemă particulară, iar Capitala ţărei este lipsită de 

asemenea semn, carile ar trebui să se poarte şi în sigiliul Eforiei, propun întru asta un simbol ce i se 
cuvine după istorie. Cunoscut este că Iaşii, Municipium Iassiorum, s-au urzit de leghioana romană 
numită Iassienses XIII, care se adeverează din o coloană antică aflătoare astăzi în Museum din 
Transilvania. Aşadar, numita stemă s-ar înfăţoşa prin o coloană cu semnul acelei Ieghioane ce au zdit 
Iaşii, precum aici pe dos se vede.( . . .  )" 
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ION SAIZU 

IAŞII ŞI MIŞCAREA MEMORANDIST Ă 

Deşi după actul istoric de la 24 ianuarie 1 859, Iaşii au fost cuprinşi de un prelung declin social
economic, proces devenit atât de alarmant încât, potrivit aprecierilor presei şi a personalităţilor 
contemporane, oraşul "retrogradează cu paşi uriaşi" 1 şi "merge spre o sigură pieire"2, fosta capitală a 
Moldovei s-a plasat mereu, alături de Bucureşti şi alte centre, în fruntea luptei pentru unitatea naţională, 
pentru eliberarea fraţilor români de sub dominaţia imperiilor vecine, pentru progres. Asupra acestui 

• . • 3 aspect s-au sens pagm1 numeroase . 
Noi nu vom retine aici si acum decât acele informaţii documentare care ilustrează solidaritatea 

' ' 

iesenilor cu miscarea memorandistă din Transilvania. Suntem datori ca înainte de toate să menţionăm că 
' ' 

acele acte de solidaritate au avut loc într-un oraş în care apăruseră deja lucrările strălucite ale lui A.D. 
Xenopol : Teoria lui Rosler. Studii asupra stăruinţei românilor în Dacia Traiană ( 1884) ; Etudes 
historiques sur le peuple ro uma in f 1 888) ; volumele I - VI din monumentala Istorie a Românilor din 
Dacia Traiană, titlu care, prin el însuşi, afirmă o concepţie şi un program consacrat desăvârşirii Unirii şi 
în care era tratat trecutul tuturor provinciilor în chip unitar şi cuprinzător. Asemenea lucrări au avut un 
rol însemnat în toate actele care au urmat până în Marea Unire. La răspândirea lor contribuise şi Badea 
Cârţan4, "nobil cerşetor de carte", în a cărui desagă autorităţile austro-ungare au descoperit la vamă, între 
altele, Istoria Românilor a lui A.D. Xenopol, Poezii complete ( 1 895), de M. Eminescu ; Horia Cloşca şi 
Crişan - martirii Transilvaniei; Istoria limbii şi literaturii române, 1 885, de Aron Densuşianu; Jurnal de 
agricultură, de Ion Ionescu ; Pedagogie, 1 860, de Simion Bărnuţiu. 

Sentimentele respective au fost exprimate cu vigoare în timpul acţiunilor de zi cu zi, pe care 
românii le duceau împotriva procesului de maghiarizare, de desnaţionalizare, pentru emancipare şi 
unitate statală. Se ştie că, în 1 892, lupta aceasta ajunsese într-un moment important, cu noi dimensiuni, 
valenţa şi urmări prin redactarea celebrului Memorapdum. Respingerea lui de către curtea din Viena, 
procesul şi întemniţarea liderilor Partidului Naţional Român au produs la Iaşi, ca pretutindeni dincoace 
de Carpaţi şi în diferite state europene, reacţii fireşti, puternice, de solidarizare şi de protese. Congrese, 
adunări demonstrative şi publicaţii speciale au întreţinut vie dreptatea cauzei pentru care se lupta peste 
munţi. Ajutoare materiale importante veneau să se adauge sprijinului moral acordat unor organisme 
politice şi culturale din Transilvania. Între acestea, societatea studenţească "Solidaritatea", creată în 1 892 
cu un titlu sugestiv într-o etapă de nelimitat ataşament faţă de mişcarea memorandistă, a ajutat pe 
memorandisti cu suma de 200 de lei6• ' 

1 "Liberalul", Iaşi, 1 5  iulie 1 886. 
2 A.D. Xenopol, Memoria asupra unor îmbundtdţiri economice de realizat în nordul României şi în special la laşi, 

Iaşi, 1 89 1 ,  p. 4. Aceeaşi impresie căpătase David King de la "The New York Times", care îl vizitase în septembrie 1 884. La 
prima vedere, priveliştea se arată plăcută pentru cine avea o idee formată despre capitala Moldovei. Totul părea atât de agreabil 
încât reporterul american se sim1ea aproape "ca acasă". Curând însă se convinsese că toată parada civilizaliei pe care a întâlnit-o 
nu era decât "spoială exterioară", deoarece, odată cu depăşirea zonei centrale şi cu intrarea în mahalale, ,,marea şi ciudata 
metropolă" dezvăluia că oraşul se afla într-o "stare de bruscă decădere" (apud Aspecte ale luptei pentru unitate naţionald Iaşi 
/600-1 859-1918, laşi, 1983, p. 143-144). 

3 Vezi Aspecte ale luptei pentru unitate nqţionald ... , passim. 
4 Stroe Stroescu, Amintariu despre Badea Câr{an. O viaţif împlinitd ca o poveste, Bucureşti. 1 936, p. 1 15-1 1 9, 166--

1 67 :  Octavian Melea, Patriotul Badea Cârţan, Bucureşti, 1 972, p. 1 1 8 :  C. Gh. Marincscu, Al. Tănase, Conştiinţa naţionalii fi 
valorile patriei, la�i. 1 983, p. 220 221 :  V. Curticăpcanu, Badea Cllrţan - rii.�pânditur de dirfi si cultur/1 mmtJneascii, II, în 
.. Călăuza bibliotecarului", nr. 1 211 964, p. 742-745. 

' 

' Vezi V. Nctca. C. Gh. Marinescu, .. LigCI cultuml�r" şi Uninu Trum·ilvurdd cu Romllnic1, Ia�i. 1 97B, p. 1 3 1 - 1 32 ;  
Istorici Parlamentului şi u vicJii parlamentari! din Româniu pând in 1 918. Bucureşti, 1 983, p. 326-337 ; Mircea Muşat, Ion 
Ardelcanu, De lu .flatul gelo-dac ICI siCitul rumiin unitar, Bucureşti, 1983, p. 324 şi urm. 

6 Arh, Universilălii ,,Al. 1. Cuza", Rectorat, dosar Wl90 1 - 1 902. f. Q:'i. 
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Un rol de seamă în patronarea acţiunilor de acest gen 1-a jucat "Liga pentru unitatea culturală a 
tuturor românilor". Într-adevăr, imediat ce a fost cunoscut refuzul împăratului şi s-a răspândit ştirea cu 
privire la agresiunea împotriva memorandiştilor, secţia din Iaşi a "Ligii culturale" a organizat, la 14 iunie 
1 892, în urma apelului redactat de ardeleanul Aran Densuşianu, un miting de amploare contra 
persecuţiilor naţionale din Transilvania, cu care plilej a vorbit A.D. Xenopol şi autorul apelulue. În 
rezoluţia adoptată se arăta că locuitorii Iaşilor, luând în considerare actele barbare împotriva românilor, 
acte incomparabile cu civilizaţia, care pot provoca un război chiar la hotarele noastre, că "într-un caz de 
mare conflagraţiune europeană, noi, românii de aici. am comite o trădare de neam dacă am gândi numai 
să rămânem indiferenţi faţă de suferinţele fraţilor noştri"8, se protesta contra vandalismului maghiar şi se 
făcea apel la presa continentală pentru apărarea celor apăsaţi. În timpul mitingului, studenţii s-au adunat 
la statuia lui Gr. Ghica, domnitorul decapitat în 1775, apoi au manifestat în fata consulatului imperial si a 
statuii lui Ştefan cel Mare9• De asemenea, s-a adn�sat "Tribunei" o telegr:ună în care se sublinia

' 
că 

participanţii erau gata "a lupta din toate puterile alăturea de ei. Fiţi interpretul sentimentelor noastre către 
dr. Ratiu" 10• ' 

În acelasi context, G. Panu, într-un discum rostit la Iasi, a relevat absoluta necesitate de a se 
' ' 

realiza "unitatea politică românească" şi a cerut, totodată, să nu se mai dea sfat fraţilor de peste Carpaţi 
de a chema la bara justitiei pe împilatorii lor, ci "s-o facem noi aceasta înaintea altui for". Sinceritatea . ' 

ideilor pronunţate de G. Panu 1-a determinat pe N. Iorga să-i califice discursul drept "cea dintâi 
manifestare nediplomatică a idealului naţional " 1 1 • 

Peste un an, Apelul adresat de V.A. Urechia la Congresul "Ligii culturale" din 16-18  mai 1 893 
penru "o acţiune energică" de eliberare naţională a românilor a fost îmbrăţişat îndată de secţia locală, 
care a organizat o puternică manifestaţie de protest împotriva acţiunii penale intentate memorandiştilor. 
Plecând de la Universitate cu drapele, torţe şi portretele lui Raţiu şi Lucaciu, participanţii s-au îndreptat 
spre Palatul administrativ, unde, în faţa statuii lui Ştefan cel Mare, pe o tribună improvi�ată au rostit 
cuvântări I. Tanoviceanu, P. Râscanu, State Dragomir, Motas si Mladin Manoilescu în spiritul ideilor 
cuprinse în Apelul lui V. A. Ure�hia12• Peste mai puţ in de o lu�ă. adică la 23 iulie, cu ocazia organizării 
de către Comitetul Executiv al Partidului Naţional Român din Transilvania a unei adunări generale 
extraordinare care să dezbată situaţia politică a rom�milor din Austro-Ungaria, studentul Micu din Iaşi, 
vorbind în numele tinerimii din Moldova, a descris entuziasmul cu care participa la întrunirea respectivă 
si si-a exprimat încrederea în victoria cauzei nationale 13 • 
' ' ' 

Ca pretutindeni în teritoriul liber, Iaşii ai dat în anul următor substanţiale dovezi de solidaritate 
natională cu românii transilvăneni. Mentionăm, mai întâi, că, în contextul existent la data deschiderii ' ' 
procesului memorandiştilor, presa locală 1-a calificat drept "cea mai neagră infamie", îndemnând pe toţi 
românii să-si unească glasul pentru "a înfiera în întruniri si prin presă aceste persecutii nedemne de 
secolul de civilizaţiune în care trăim şi nu se poate ca glasul �astru să nu fie auzit"14• 

' 

Faptul nu era singular. Un curent favorabil românilor transilvăneni apăruse deja în Europa. Nu 
mult după aceasta, la 22 aprilie 1 894, Aran Densuşiani, în numele secţiei locale a "Ligii culturale", a 
publicat un înflăcărat apel care chema la manifestaţie "spre a afirma încă o dată . . .  sinţăminele patriotice 
care ne însufleţesc, dovedind astfel că nu ne vom abate niciodată de la tradiţiunea străveche :  de a lupta 
pentru triumful marii idei naţionale"15• 

Conform chemării din 1 5  aprilie a "Ligii culturale", filialele din Moldova şi-au desemnat 
reprezentanţii pentru adunarea de la Iaşi în baza aceloraşi reguli după care erau aleşi în vederea marelui 

p. 58-59. 

7 DesiJv{Jrşirea unificării statului naţional unitar. Unirea Tmrn·ilvaniei ,.u vechea RomfJnie, Bucureşti, 1 968, 

• "Vointa natională", 1 6  iunie 1 892 . 

? De.ti1vârşirea unijidirii .ftatului .. .  , p. 511. 
10 .. Voin\a natională". 1 6  iunie 1 892. 
11 N. Iorga. De?;voltarea ideii unitiJţii politice a RomfJnilor. Bucureşti, 19 15 ,  p. 86. 
12 .. Universul". 17 (29) iunie 1 893; Şerban Po1vercjan. Nicolae Cordoş, Mişce�rea memorandi.ttcl in documente 

( IRR5 J R97). Cluj, 1 973, p. 78-79. 
n Unirea Tran.�ilvaniei cu Rom{Jnia. 1 decembrie 191 li, Bucureşti, 1 970, p. 22 1 .  

14 ,,Evenimentul", laşi. 9 aprilie 1 894. 

L< ldem. 22 aprilie 1 1:194. 
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miting ce urma să aibă loc la Bucure�ti 16• Amploarea pregătirilor care, în fapt, au asigurat în centrele 
menţioaate o masivă participare - cea mai mare din câte s-au organizat pentru evenimentul respectiv - a 
îngrijorat în primul rând diplomaţia austro-ungară. De aceea, la Ia�i s-au luat măsuri severe ca 
manifesta�a să nu pericliteze autoritatea consulatului imperial17• Şi astfel, la 24 aprilie, în ajunul 
începerii procesului, au avut loc în capitala Moldovei două mari mitinguri, cu participarea de delegaţi din 
alte ora�e �i cu rostirea de cuvântări de către cele mai autorizate personalită� culturale �i politice ale 
timpului 18• 

În acea zi, studen�i. purtând porţiunea ro�ie din drapel, oferită de tinere din Sibiu, (partea 
albastră era la Bucure�ti, iar cea galbenă în Transilvania) 19, profesorii �i un numeros public, format din 
mii de localnici si mii de delegati din Roman, Vaslui, Bârlad, P. Neamţ, Moinesti si Botosanf0, au mers 
la statuia lui Ştefan cel Mare. Din cauza ploii, însă, manifestaţia s-a desfăşurat

' 
în 

'
sala ci;cului. Au luat 

cuvântul N. Culianu, A.D. Xenopol, Gr. Macri, Al. Şuţu,Al. Bădărău, Aron Densu�ianu �i alţii. Mitingul 
s-a încheiat cu citirea de către Densu�ianu a moţiunii în care, odată cu protestul solemn împotriva 
procesului, participanţii s-au declarat solidari cu fraţii de peste Munţi, încurajându-i în lupta neînfricată, 
"căci cu ei este dreptatea si al lor va fi si triumful"2 1 •  

' ' 
Totodată, participanţii au făcut apel la popoarele Europei �i la regele Carol, care î�i adâncise 

prietenia cu împăratul Austriei după încordarea diplomatică survenită în 1 883 la inaugurarea statuii lui 
Ştefan cel Mare la Ia�i. de a interveni pentru a nu se face nedreptate românilor transilvăneni22• 

. Un protest al profesorilor universitari �i secundari din Bucureşti şi Iaşi avea să se adauge 
manifestărilor solidariste23• Cu aceeasi ocazie, a avut loc în sala ,,Sidoli" un concert la care T. T. Burada, 

' 

un neobosit vizitator al românilor din ţinutrile asuprite, a executat la vioară doine şi cântece naţionale, iar 
elevii Conservatorului au intonat, sub conducerea lui Eduard Caudella, cântece patriotice24• Imediat după 
miting şi spectacol, o delegaţie a tineretului universitar din Iaşi �i un redactor al ziarului "Evenimentul" 
au plecat la Cluj pentru a asista la proces2s. 

Odată cunoscută sentinţa, o manifestaţie de protest a fost organizată la Iaşi, la 22 mai 1 894, ai 
cărei protagonişti principali au fost studenţi. Din iniţiativa lor, mai ales a celor de la "Solidaritatea" care 
I-au şi felicitat pe dr. Raţiu pentru curajul şi demnitatea ce a arătat la proces, s-a deschis o listă de 
subscripţie "pentru ajutorarea familiilor martirilor din Transilvania". , Pe două liste s-au depus sume 
apreciabile. Tot atunci a fost exprimat protestul a 35 cadre universitare din Iaşi, printre care figurau 
numele lui P. Poni, A.D. Xenopol, Gh. Mârzescu, A. Obreja, P. Missir, evidenţiindu-se simpatia pentru 
atitudinea dârză a memorandiştilor în apărarea cauzei naţionale26• 

Secţia din Iaşi a "Ligii culturale" îşi manifestase în acelaşi timp preţuirea şi pentru acele 
personalităţi de este hotare care a opinat în favoarea românilor transilvăneni. Amintim, spre ilustrare, 
lunga telegramă de mulţumire a lui N. Culianu, preşedintele secţiei, expediată lui Carol Lueger, deputat, 
prin care i se exprima recunostinţă si admiratie pentru generosul si căldurosul discurs rostit în 
parlamentul austriac în favoarea �auzei drepte a ro�ânilor de peste Munţi

,
27• 

După Memorandum au continuat cu aceeaşi intensitate acţiunile în folosul românilor subjugaţi. 
Astfel, la 14 decembrie 1 897 a avut loc în Aula Universităţii un mare miting de protest contra 
persecuţiilor naţionale din Transilvania, miting organizat de "Liga culturală" şi de "Comitetul 

16 C. Căzănişteanu, Gh. Pârvulescu, Din ecoul procesului memorandist, în RA, 1/1 969, p. 106. 
1 7 Rudolf Şuţu, Iaşii de odinioar4, I, Iaşi, 1 923, p. 32. 
18 Desdvârşirea unijicdrii statului . . . •  p. 65. 

19 A. Bunea. 1848-1849, o aniversare cu semnificaţie naţional politicd, în "Sargetia", VID, 1 97 1 ,  p. 1 34. 

. 
2° C. Căzănişteanu, Gh. Pârvulescu, op. cit., p. 1 07.  Totodată , membrii secţiei din Iaşi a "Ligii culturale" au fost 

prezenp, luând cuvântul la adunările similare din al� ccnln.: al�.; Mulduvd. Aslfd, la mitingul de la Vaslui, din 1 9  aprili�.;, a 
vorbit icşcanul l. Pctrcanu ucspre legitimitatea luptei transilvlinenilor (ibidem, p. 1 09). 

' 1 ,,Evenimentul"; Ia�i, 26 aprilie l 894. 22 N. Iorga, Istoria Românilor, X, Bucureşti, 1 939, p. 237. 
n Apud M. Danciu, Din fri1mcînti1rile maselor populare in timpul procesului memoran<list. în .. Studia Universitatis 

Bubeş-Bolyai ", Historia, IV, 1 959, fasc. 1 ,  p. 1 1 4. 
24 Rudolf Şu1u. op. cit., p. 34. 
" .,Evenimentul". Iaşi.  26 apri lie 1 R94. 

" C. Cii�.ăni�lcanu. Gh. PO.•-vulescu, op. ât .. p. 1 1 0 1 1 2. 
27 Ibidem, p. 1 1 6, Rudo1f ŞU{U, op. ci; . . p. :li-33. 
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studenţesc"28• După deschiderea mitingului de către N. Culian, Aron Densuşianu a pledat stăruitor pentru 
"educa�a na�onală a poporului nostru"29, iar A.D. Xenopol şi-a exprimat convingerea că măsurile de 
maghiarizare a _românilor nu vor izbuti, că actele respective se vor întoarce împotriva autorilor lor.l0• 

Rezolu�a adoptată sublinia protestul participan�lor făcut "în numele dreptă�i şi civiliza�unei", 
înfierându-se opera de desna�onalizare "a fra�lor de peste Mun�. ca şi faptul că, prin atitudinea şi 
metodele folosite, maghiarii -creau "un pericol pentru pacea Europei, pentru civiliza�a şi dezvoltarea 
liniştită a popoarelor din partea orientală"31 • 

Epoca de confluenţă de la sfârşitul secolului trecut şi începutul celui pe care-I parcurgem găsea 
România şi mai ancorată de cerinţa stringentă a înfăptuirii statului na�onal unitar, epocă în care 
memorandul şi memorandiştii s-au dovedit a fi - cum atât de temeinic a demonstrat acad. Ştefan Pascu -
coloana de susţinere a edificiului na�onal spre Marea Unire. 

:III "Ligll Românll.", ITI, 1 898, 2, p. 24; vezi şi Istoria P.1rlamentului . . . , p. 376-380. 

29 "Evenimentul", Iaşi, 16 decembrie 1 897. 

30 Ibidem. 
" Ibidem. 
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PAUL NICORESCU - O PERSONALITATE 
A VIEŢII CULTURALE IEŞENE 

La sfârşitul anului 1 926, Marele Colegiu universitar din Iaşi lua în discuţie recomandarea scrisă 
de profesorul Gh. 1. Brărianu, semnată şi de 1. M .  Marincscu, C. Papacostea, Ilie Minea,Mihai Ralea, 1. 
Botez, Traian Bratu, Petre Andrei şi George Pascu pentru numirea ca titular al Catedrei de istoric antică a 
cercetătorului Paul N icorescu 1 •  

În  acel moment, candidatul la una din cele mai prestigios ilustrate catedre ale Universitătii 
Mihăilene era un nume cunoscut în lumea cercetătorilor istoriei antice din România. 

Strălucit student al magistrului Vasile Pârvan, căruia din 1 9 1 3  îi fusese întâi asistent onorific. 
apoi asistent titular, tânărul Paul Nicorescu îşi începuse cariera ştiinţifică participând alături de acesta la 
cercetările- arheologice de la Ulmetum şi Histria, secondându-1 apoi la Callatis pe D. M. Teodorescu. 
pentru ca din 1 9 1 6  (la un an, doar, de la absolvirea Facultăţii), să-şi asume responsabilitatea săpăturilor 
de la Tomis2, Vetren (Tegulicium), Durostor. Publică primele articole în Buletinul Comisiunii 
Monumentelor Istorice, a căror calitate ştiinţifică sunt, după expresia lui Radu Vulpe, "fructul deja copt 
al excelentei pregătiri cpigrafice şi arheologice din timpul studiilor sale universitare"J. După o 
întrerupere în timpul Războiului cel Mare, urmată de o perioadă în care profesează în învăţământul 
secundar, este atras de politică, fi ind chiar deputat şi primar al oraşului Cetatea Albă. Din acest moment,  
interesul său ştiinţific va pendula, până la sfârşitul vie\ii, între două teritorii româneşti, atât de bogat în 
vestigii antice : Dobrogea şi Basarabia. 

În 1 9 1 9, înfiinţează la Cetatea Albă un muzeu istorico-arheologic, pe care îl considera "cel mai 
important muzeu istoric din Basarabia"4 şi de care va rămâne mereu legat în calitate de director onorific�. 
A vea chiar un permis permanent de liberă călătorie pc căile ferate6 care îi permitea deplasările între 
Cetatea Albă, Iaşi şi Adam Clissi . Ani de zile, chiar după mutarea la Iaşi, se va lupta pentru îmbogăţirea 
coleqiilor, pe care spre a le pune la adăpost le va evacua în iunie 1 940 în teritoriul ncocupaC, pentru care 
doi a:1i mai târziu să obţină 1 50.000 lei pentru redeschiderea muzeului, al cărui local rămăsese, din 
fericire, neatinSH. 

Aici , la Cetatea Albă, odată cu cercetările în colonia milesiană Tyras9, contribuie la restaurarea 
şi consolidarea cetăţii medievale moldoveneşti, experienţă pe care o va folosi în tot cursul studiilor sale, 
îmbinând cercetarea arheologică cu opera de restaura!'e. Contribuţia sa ştiinţifică îi este recunoscută, 
fiind numit membru al Comisiunii Monumentelor Istorice - sectia basarabeană. , 

Studierea vcstigiilor din Scytia Minor continuă cu cercetările de la Cicracci (Sibioara - jud. 
Constanţa) regiunea lacului Razelm, unde tatăl său avea o proprietate în localitatea Lunea, pe 
promontoriu} de la Doljoman 10• 

După fondarea Şcolii române de la Roma, fusese membru al acestei instituţii academice, 
făcând studii minuţioase asupra mormântului Scipionilor1 1 ,  care vor face şi obiectul tezei sale de 
doctorat, susţinut la Universitatea din Bucureşti, în 1 925. 

1 Arhivele Statului Iaşi, Fond Facultatea de litere, dosar 4/1 926, nepaginat. 

2 Paul Nicorescu, Monumente nouc1 din teritoriul oraşului Tomi.1·, în Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. IX 
( 1 9 1 6), p. 71-8 1 .  

J Radu Vulpe, Paul Nicore.1·cu, în "Dacia", XI-XII ( 1 945-1 947), p. 1 .  
� Arhivele Statului Iaşi, Fond Muzeul de AntichitcT(i. dosar 36/1 938, f. 3 1 .  
5 Ibidem. 
" Ibidem. 
7 /hidPm, dosur 42/1 940- 1 949, f. 77.  
H Ibidem, dmar 49/1942. f. 96. 
'' Paul Nic.;urcsco, Scuvi e .\'cnperte a 'I:Vrus, 'In "Ephemeria IJacoromana" 1 ( 1 925), p. 1 - 56; ldem. J<wrul pe 

moneili.'le de In Tyf'(u, in .. Ammrul Comi�iunii Monumcntclor htoricc". C�inău. II ( 1 928). p. 8 1 =88; Fo11U1!.1· dl! Trrax. în 
"Dnci:�", lll-IV ( 1 927 - 1 932), p. 557-627. 

10 ldcm, Le.1· hasilique.1· bywntines de Doljmnan. in ARMSJ, s. III. T XXV, 1 ;  p. 95- 1 0 1 .  

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro 



162 RODICA RADU 

Preocupările sale pentru istoria antică clasică îl aduseră în rândurile membrilor Şcolii franceze 
de la Atena, dar, din păcate, studiile sale din această perioadă au rămas pierdute. Tot acum, pregăteşte un 
studiu asupra campaniei din 339 î.H. a regelui macedonian Filip 12• 

Interesant este că asiduu} cercetător al istoriei antice s-a dovedit preocupat şi de problemele 
istoriei moderne a României, publicând un documentat volum, .,La Roumanie nouvelle"n, de informa�e 
generală economică, o expunere metodică, întemeiat•� pe cele mai recente date. A reprezentat chiar ţara 
la Conferinţa Interna�onală a Emigratiei şi Imigraţiei din 1924. 

,.Aceste lucrări şi experienţa căpătată - se sublinia în recomendarea Marelui Colegiu 
Universitar - ne arată pe un bun cunoscător al civi lizaţiei antice, ale cărui studii, de o mare valoare 
ştiinţifică, ne sunt o chezăşie a unei rodnice activiLiţi la această catedră", iar .. practica îndelungată a 
săpăturilor va permite d-lui Nicorescu să completeze prin cercetări proprii învăţământul istoriei antice, 
care a reprezentat, singură până acum, Universitatea noastră în lucrările din Dobrogea" 14• 

Această apreciere îi va aduce lui Paul Nicorescu numirea ca profesor titular în baza articolului 
8 1  din Legea învăţământului superior, a cărui aplicare o adusese Universităţii Mihăilene cei mai 
prestigioşi profesori •�.  

Şi totuşi, deşi perioada ieşeană a fost prolifică, sub multiple aspecte, deşi au trecut numai cinci 
decenii de când a plecat .,să regăsească umbrele trecutului îndepărtat, la evocarea căruia şi-a consacrat 
toată viaţa"16, ceata uitării pare a fi estompat imaginea profesorului Paul Nicorescu. 

Fără a intenţiona a face o apreciere critică a operei sale ştiinţifice, datorie a specialiştilor în 
domeniu, am căutat să-i redescoperim urmele activităţii , aşa cum le relevă documentele de arhivă, şi, 
citind printre rânduri, să readucem la lumină acea latură a personalităţii ce 1-a făcut apreciat de colegi şi 
colaboratori. 

După încadrarea sa la Universitatea ieşeană, profesorul Paul Nicorescu continuă cercetările 
arheologice în Dobrogea, şi Basarabia. Sapă la Argamum, la Cetatea Albă, publicând rapoarte şi studii 
ample, dar mai ales reia săpăturile mai vechi ale lui Murnu şi Tocilescu la Adamclisi, pe situl de la 
Tropaeum Traiani. An de an, campaniile se succed, lucrând singur sau asistat de mai tânărul său 
colaborator, Dimitrie Ciurea 17• Construieşte aici o .,casă a săpătorilor" pentru a asigura depozitarea 
materialelor rezultate din cercetare, precum şi protecţia monumentului, construcţie ce s-a făcut cu 
eforturi considerabile. Descoperă o parte a fortifica\iilor şi fragmente din inscripţia monumentală 1H .  

De-a lungul anilor, va adresa autorităţilor locale sau centrale zeci de memorii prin care solicita 
apărarea vestigiilor descoperite. Corespondenţa când mai îngăduitoare, când mai dură cu paznicii 
angajaţi la Adamclisi este în acest sens relevantă. Construcţia .,motostrăzii" de la Adamclisi spre 
Constanţa, se va realiza după solicitările sale, adresate Ministerului Lucrărilor Publice, astfel încât 
.,ruinele monumentului triumfal ridicat de Traian să poată fi văzute de un număr mare de vizitatori" 19• În 
aceeaşi ordine de idei, în 1939, propunea Rezidentului Regal al Ţinutului Dunărea crearea unui Muzeu 
regional de antichităţi la Galaţi sau la Tulcea, sub egida cărui s-ar putea cerceta cetăţile de la Murighiol 
şi Dunăvăţ, dar, mai ales, s-ar putea adăposti vestigiile din această parte a ţării, activitate pentru care 
solicita şi un post de cercetător0• În 1938, la solicitarea arhitectului Ştefan Balş, Comisia Monumentelor 

1 1  Idem. La tomha degli Sâpioni. în ,.Ephemeries Dacoromana", 1 ( 1 923), p. 1 -56. 
12 Idem. 1...!1 ,·umpagne de Pllilippe en 339, în "Dacia", I l  ( 1 925), p. 22-28. P. Nicorescu, La Rounwnie nouvelle, 

,.Giobus", Bucureşti. 1 924. 
'-' P. Nicorescu, La Roumanie nouve/le, "vlobus" . .I:Jucurcşti. 1 924. 
•• Arhivele Statului Iaşi. Fond Fw:ultuteu dP. litP.1"P. rln�:u 4/1027. neţ�aginat. 
" Ibidem. 
•• Radu Vulpe, op. cit. 
17 Arhivele Statului Ia�i. Fond Muzeul de Antichiulţi, dosar 54/1 962. nepaginat. 
'" Ibidem. 
"' Ibidem. dosar 36/1 938-1939, f. 44 . 
211 Ibidem, f. 27. 
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Istorice îi aloca fonduri pentru a săpa la Capul Caliacra şi a lua măsuri de consolidare a piciorului de 
zidărie de la intrarea în cetate, în pericol de a se prăbuşi2 1 •  

Experienţa aceasta îi va folosi ulterior, în anii războiului, când de-a lungul frontului răsăritean, 
va depune mari eforturi pentru salvarea unor vestigii istorice. Iată, spre exemplu, ce-i scria în 1941 
guvernat01 ului Transnistriei, aflând despre unele distrugeri provocate la Olbia de localnici . : "Odinioară, 
prin anul 60 î.H.,  geţii ,  sub conducerea marelui lor rege Burebista, au cucerit şi au distrus printr-un atac 
fulgerăt0r coloniile greceşti din Pontul Stâng, printre cari şi Olbia. Acum, după 2000 de ani, este o 
datorie pentru urmaşii acestor geţi să apere şi să păstreze în stare cât mai bună săpăturile făcute pe 
ruinele acestei înfloritoare colonii22• 

Această constantă preocupare pentru conservarea mărturiilor trecutului îi va aduce numirea ca 
inspector al Comisiunii �onumentelor istorice pentru toate şantierele arheologice din Dobrogea�3• 

Activitatea de cercetare arheologică în Basarabia a continuat şi în timpul războiului. Impreună 
cu Radu Vulpe cercetează valurile antice din regiunea Cahul-Leova-Cetatea Albă24• Din echipa 
cercetătorilor în zona Basarabiei făceau parte Ecaterina Vulpe, Vlad Zirra şi studentul Traian Nicorescu, 
fiul profesorului2�. 

Aceste cercetări le considera - aşa cum sublinia într-un memoriu către guvernatorul Basarabiei, 
în care solicita aprobarea săpăturilor în vara anului 1943 - "foarte necesare pentru îmbogăţirea 
cunoştinţelor despre trecutul antic al provinciei noastre dintre Prut şi Nistru, precum şi pentru susţinerea 
drepturilor româneşti asupra acestei provincii ,  ţinând seama de faptul că din ştirile arheologice cunoscute 
până acum rezultă în chip peremptoriu perfecta unitate culturală a Ţării Moldovei din Carpaţi până 
dincolo de Nistru, în toate vremurile, din preistorie până azi"26• 

După înfiinţarea la 1 noiembrie 1 941 a Serviciului de capturi Odessa (SCOD), Paul Nicorescu 
a fost mobilizat alături de arheologii Radu Vulpe şi Mircea Petrescu-Dâmboviţa ca delegat al 
Ministerului Culturii ,  pentru a se ocupa de patrimoniul Muzeului Istorico - Arheologic din strada 
Langeron nr. 427• În paralel, arhitectul Gh. M.  Cantacuzino răspundea de Muzeul de Artă Europeană 
Occidentală. Delegaţii aveau triplă misiune : inventariere, captură şi reorganizare. Într-un raport privitor • 

la activitatea acestui Serviciu se menţiona că la Muzeul Istorico - Arheologic au fost  inventariate 7 1 . 1 52 
piese, unele ilustrative pentru civilizaţia din coloniile clenice, antichităţi egiptene, seria "babe de piatră, 
simulacre antropomorfe păgâne atribuite pecenegilar, inscripţii provenite din cetatea genoveză Caffa 
(Feodosia), arme orientale si rusesti"2K. 

În ceea ce priveşte ope�aţiunea de capturare, acesteia i se acorda în acele condiţii de război, 
sensul de "punere în siguranţă până Ia pacea definitivă pentru reorganizarea muzeului", întrucât, 
"patrimoniul local trebuie să fie respectat, deoparte, pentru a asigura viaţa instituţiilor, de alta, pentru a 
evita ca opera noastră să degenereze într-o prădare nejustificată"29• 

Cu această intenţie au fost ridicate "de pe teritoriul actual al Regatului (fără Transnistria)"30, 
printre altele, ceramică neolitică descoperită în 1902-1 903 de Stern la Petreşti , vase descoperite înainte 
de 1 9 1 8  la Tyras, inscripţiile şi obiectele descoperite în fortificaţiile moldoveneşti de la Cetatea Albă3 1 
etc. 

Interesante sunt şi informaţiile, furnizate în această perioadă de Paul Nicorescu, cu privire la 
diverse alte valori istorice din regiunea estică, cum sunt cele despre colecţia privată Suruceanu din 
Chişinău, "colecţie alcătuită din antichităţi greco-romane, inscripţii şi vase provenite din Nordul Mării 

!1 /hidem. dosar 3811928-1944, f. 1 .  !! Ibidem, dosar 4811941-1942. f. 1 .  
!J Ibidem, Fond Facultatea de Litere, dosar 10/1940. nepaginat. 
" Ibidem, Fond Muz.eu.l de Antichitc1ţi. dosar 4 1/ 1 939-1 944, f. 26. 
!< Ibidem. dosar 43/1 940- 1 945. f. 6 1 .  
" lhidem, dosar 4 1 /1 939-1944. f. 30. 
17 Ibidem. dosar4 8/194 1 - 1 942. f. 3--6. 
2" 1bidem. 
�" Ibidem. 
'" Ibidem. 
" Trei din inscriptiile mentionate se af1ll astăzi in patrimoniul Muzeului de istorie a Moldovei .  ca şi unul din 

monumenlele funem11: din scria ,.babelor de piatră" cumane. 
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Negre, de la Olbia (azi Porutino, în Transnistria, judeţ Oceacov) şi din Crimeia, colec�e achiziţionată de 
Muzeul din Cherson, după prăbuşirea regimului ţarist şi înainte de instalarea regimului bolşevic"12• 

Cunoscut pentru rezultatele cercetărilor sale arheologice, profesorul Paul Nicorescu a 
reprezentat Universitatea ieşeană la mari reuniuni ştiinţifice internaţionale. 

În 1937, participă împreună cu Ilie Minea si Andrei Otetea la al VIII-lea Congres international 
de ştiinţe istorice de la Ztirich33• În septembrie 1936, alături d� O rest Tafrali şi Andrei Oţetea, � fost 
delegat al Facultăţii de litere la Congresul de bizantinologie de la Roma34, iar în zilele de 2 1-29 august 
1939, alături de Th. Sauciuc-Săveanu, S. Lambrino (director al Muzeului municipal din Bucureşti) şi 
Dinu Rosetti, a participat la al VI-lea Congres Internaţional de Arheologie de la Berlin, fiind preşedintele 
de onoare al secţiei a II-a română (25 august)35• Comunicarea sa privitoare la monumentul triumfal de la 
Adamclisi, după cum el însuşi o mărturiseşte într-un raport către decanul facultă�i. a fost audiată cu mult 
interes36• 

Sigur, contribuţia lui Paul Nistorescu la cunoaşterea istoriei antice poate fi reevaluată de 
cercetătorii în domeniu, dar, chiar şi la o simplă lectură, impresia de claritate şi "interpretare înţeleaptă"37 
a informaţiei conferă un c�acter de durabilitate a operei ştiinţifice. 

Cercetător pasionat, Paul Nicorescu a fost în egală măsură un distins profesor, preocupat de 
îmbunătătirea procesului de învătământ, un îndrumător atent al tinerilor atrasi de cunoasterea trecutului. ' ; , ' 

Cu puţin înainte de a-şi începe cursul de istorie antică a Greciei, profesorul solicita decanului 
Facultăţii de litere un concediu de câteva săptămâni pentru a face o călătorie de studii la Atena·18• 
Lăsându-1 ca suplinitor la catedră pe conferenţiarul Andrei Oţetea, "cu mijloace proprii, în limitele legii 
fără să solicite nici un ajutor Ministerului", lucrează în bibliotecile institutelor de arheologie american, 
englez, francez, pentru a se pune la curent cu bibliografia recentă "care lipseşte cu desăvârşire din 
bibliotecile noastre"39• 

Tot la începutul carierei universitare ieşene, Paul Nicorescu se arată preocupat de diversificarea 
procesului de învăţământ în cadrul Facultăţii de litere, prin crearea de noi catedre. Astfel, cu ocazia 
întocmirii bugetului pe anul universitar 1928-1929, profesorul propunea Ministerului crearea Catedrelor 

• de arheologie şi de istoria artei40• Motivând că teritoriul Moldovei şi mai ales Basarabia şi Bucovina "nu 
sunt deloc cercetate sub acest raport, formând un mare gol în harta preistorică a Europei, lucru absolut 
inadmisibil"4 1 ,  si că, profesorul 1. Andriesescu, titularul unicei catedre din tară (la Bucuresti) pentru ' ' ' ' 
această disciplină, nu poate acoperi cu cercetările sale tot cuprinsul ţării, Paul Nicorescu solicita 
înfiinaţrea catedrei şi propunea ca titular pe Radu Vlădescu Vulpe. 

În ceea ce priveşte istoria artei, această disciplină se preda la Universitatea ieşeană în cadrul 
catedrei de istorie antică, capitolele referitoare la arta medievală, bizantină, renascentistă, modernă 
rămânând neacoperite. De altfel, înfiinţarea Catedrei de istoria artei va rămâne mult timp deschisă. În 
1944, Radu Vulpe va relua insistenţele pe lângă Minister, propunându-i ca titulari fie pe Al. 
Busuioceanu, fie pe Virgil Vătăşianu, atunci secretar al Şcolii române de la Roma42• 

Ca membru al Marelui Colegiu Universitar, Paul Nicorescu este implicat în toate problemele 
legate de viaţa universitară. Printre altele, alături de Ilie Minea, a fost semnatarul raportului privitor la 
activitatea ştiinţifică şi didactică a lui Andrei Oţetea, în urma căruia acesta a fost numit titular al Catedrei 
de Istorie modernă şi contemporană43• A condus Seminarul pedagogic până la 1 ianuarie 1939, când, prin 
noua Lege a Şcoalelor Normale Superioare, aceste seminarii au fost organizate ca sec�i de aplicaţie pe 

·12 Arhivele Statului la�i. Fond cit. rlnsar 3911 939-1 944, f. 22 . 
. n Ibidem. Fond Fucultuteu de Litere, dosar 5/1937. nepaginat. 
}; Ibidem. dosar 9/1936.ncpaginal. 
3-� Ibidem. dosar 1 1 / 1 939, ne paginat. 
·16 1hidem. 
" Radu Vulpe. np. ât .. p. 4 .  
'" Arhivele Statului la�i. Fond cir . .  dosar 1 / 1 930. nepaginal. 
''' Ibidem. dosar 1 2/ 1 930. nepaginal. 
4" Ibidem, dosar 7/1 928. ncpaginat. 
" Ibidem. 
·" Ibidem, Fund Muzeul de Antichităţi, dosar 38/ 1 93 8- 1 944, f. 2. 
41 Ibidem, Fond Fa,·ullcltea de Litere, dosar 511934. ncpaginat. 
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lângă catedrele de pedagogie, fiind delegat la conducere Ştefan Bârsănescu44• A manifestat o 
disponibilitate de spirit ales pentru tinerii studioşi, sprijinindu-i în carieră. Astfel, i-a recomandat pe Emil 
Condurachi şi Dimitrie Berlescu, eminenţi licenţiaţi ai Facultăţii, ca membri ai Şcolilor române de la 
Paris si respectiv de la Roma45, pe cel de-al doilea, solicitându-1 si ca secretar al Muzeului de 
Antich

,
it'ăţi46• 

' ' 

Multiplelor sale activităţi didactice şi ştiinţifice, Paul Nicorescu adăuga încă o contribuţie 
palmaresului său profesional : aceea de director al Muzeului de antichităţi. Dacă Orest Tafrali, în calitate 
de initiator si organizator, privea această institutie ca una de cea mai mare importantă culturală, Paul 
Nicor�scu, �u mai multă obiectivitate, o considera mai mult "o intenţie", e drept Hiudabilă, decât o 
valoroasă realizare. I-a adus însă importante modificări practice, contribuind şi la clarificarea 
conceptuală a noţiunii de muzeu istorico-arhelogic, debarasându-i patrimoniul de colecţia de mulaje şi 
obiecte didactice, pe care le transferă Seminarului de arheologie, condusă de Radu Vulpe, ca şi de 
colecţia de obiecte de artă populară transferată Muzeului etnografic iniţiat de Ion Chelcea. Se datoresc, 
poate, aceste clarificări şi bunei colaborări cu Radu Vulpe (atunci şi directorul Seminarului de 
arheologie), la propunerea căruia Ministerul iniţiază o întrunire cu toţi profesorii de istorie veche din ţară 
pentru elaborarea unui proiect de lege pentru funcţionarea muzeelor de antichităţi47• 

Se preciza acum că muzeele de antichităţi sunt nu numai instituţii depozitare ale vestigiilor 
trecutului ci , mai ales, institute de cercetare ştiinţifică, capabile a patrona şi susţine investigaţiile 
arheologice din diferite zone ale ţării, sub egida unei Comisii arheologice a României. Ca şi Muzeul 
municipal cu două dec.enii în urmă, muzeele de antichităţi aveau în vedere nu numai patrimoniul istoric 
tezaurizat, ci întreg patrimoniul depistat pe teritoriul ţării. Corelată această idee cu iniţiativa profesorului 
Radu Vulpe, la care subscria şi Paul Nicorescu, de disjungere a catedrelor de istoria artei şi de 
arheologie, precum şi înfiinţarea a încă unei catedre de arheologie, însemna un pas înainte în 
învătământul istoriei antice. , 

Urmaşului lui Orest Tafrali i-a fost dat să organizeze cea de a doua evacuare a Muzeului de 
antichităţi la Alba Iulia şi apoi, după război, să procedeze la inventarierea şi reorganizarea expoziţională 
a colecţiiior. În mai 1 94 1 ,  cele mai valoroase obiecte ale muzeului (monede, argintărie, icoane) erau 
ambalate şi, în iulie, evacuate odată cu fondul de carte al Bibliotecii universitare. Parte din piesele de mai 
mică importanţă, sau dificil de transportat (inscripţiile) au fost depozitate în subsolul Universităţii, în 
spaţiul Institutului de turcologie, cu speranţa că planşeele de beton le vor proteja. 

În cele două decenii ce despart conflagraţiile în care este antrenată şi România, se conturase o 
concepţie ştiinţifică privind conservarea patrimoniului cultural. Marele Stat Major, Secţia a 4-a, Biroul 5,  
elaborează acum şi comunică în august 1942, prin Ministerul Culturii, Muzeului de antichităţi normele 
de apărare a bunurilor muzeale depozitate şi evacuate, stabilind în detaliu frecvenţa controalelor, 
operaţiunile practice şi persoanele competente să le execute4". 

Cum după încheierea armistitiului, unitătile sovietice stationate în incinta muzeului , , , 
provocaseră mari stricăciuni, pentru ca muzeul să poată fi redeschis "ca institut de cercetări stiintifice si 
ca mijloc de educaţie a poporului"49, clădirea necesita reparaţii în valoare de 17.000.000 lei. Ca u;mare

'
a 

diligenţelor directorului, în iulie 1945 reparaţiile urgente sunt terminate şi reorganizarea poate începe50• 
Oricum greutăţile anului 1945 le depăşesc cu mult pe cele întâmpinate de Orest Tafrali după 

războiul din 1 9 1 6--19 18 .  Viata instituţiei se împleteste cu viata orasului bântuit de trupele de ocupatie. 
Spaimele paznicilor în faţa ' unui "borfaş" în uniformă so�ietică� 1 •  dificultatea readunării colecţiei, 
prezenţa unui delegat al Comisiei pentru recepţionarea bunurilor provenite de pe "teritoriul sovietic" 
(Basarabia şi Bucovina), obligaţia de a face inventarierea în limba rusă sunt doar o parte a greutăţilor. Cu 
mari eforturi, în august 1945 muzeului este redeschis. 

" 1/Jidem, dosar 1 11939, no.:paginat. 
H Ibidem. dosar 1 / 1 935 , ncpaginat. 
46 Ibidem, Fond Muzeul de Antichitd(i, dosar 36/ 1 938, f. 20. 
47 Ibidem, du�ar 3lJ/1 'H'.I- 1 94 4 ,  f. 6. 

" Ibidem, dosar 4'J/1 942, f. 9 1 -93. 
49 Ibidem, dosar 53/1 946, f. 1 06. 

·'" Ibidem, dosar 5 1/1945, r. 3. 
" Ibidem, dosar 4 1 / 1 945, f. 88. 
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Profesorului, destinul îi lasă însă putin timp pentru continuarea operei sale. În seara zilei de 24 
iulie 1946, pe când lucra la un studiu pentru revista "Dacia", ca urmare a unei congestii cerebrale, Paul 
Nicorescu trece în lumea umbrelor. "0 dureroasă surpriză", avea să scrie Radu Vulpe în necrologul 
mentionat. 

Pe condica de plată a personalului muzeului, semnătura îngrijit caligrafiată, cu tuşe fine şi litere 
mici, egale, uşor aplecate spre dreapta, mai apare la rubrica lunii aprilie. În luna mai, în locul 
profesorului semnează fiul său Traian. De la 1 iulie postul apare vacant, iar din noiembrie 1946 pentru 
postul de director semnează Andrei Oţetea�2• 

Documentele parcurse nu ne-au permis să stabilim locul lui Paul Nicorescu în istoriografia 
românească, dar lectura lor redeşteaptă amintirea arheologului, profesorului, omului ce s-a bucurat de 
stima colegilor şi colaboratorilor asupra cărora a revărsat o parte a sufletului său ales. Două documente 
ni se par relevante în acest sens. Unul, datat 10 aprilie 1946 (anul cumplitei secete din Moldova), este o 
cerere către Prefectura Iaşi, pentru a i se permite să expedieze pe calea ferată "de la gospodăria ce o 
posed în comuna Lunea din judeţul Tulcea, din economiile făcute, 200 kg făină de grâu şi 200 kg făină 
de mălai pe adresa muzeului de Antichităţi al Univesităţii, pentru nevoile personalului care duce mare 
lipsă de hrană"53• Al doilea, datat 12  septembrie 1842, este un răspuns către şeful Poliţiei din Cetatea 
Albă care îi ceruse relaţii despre cei doi custozi ai Muzeului din localitate, învinuiţi de colaborare cu 
sovieticii. Pe Vladimir Sahnazariant îl aprecia ca un foarte corect custode, căruia nu i-a lipsit nimic la 
verificarea inventarului, iar pe Anatol Sireaeav îl scuza, spunând : "Având o mamă bătrână de susţinut, se 
poate să fi luat parte din ordin la manifestaţiile comuniste, altfel n-ar fi avut ce mânca . . .  În vremurile 
tulburi prin care trecem, firile slabe se lasă antrenate şi cad în greşeală. Datoria noastră este să nu îi 
distrugem, ci să-i tratăm cu blândete si să-i facem utili tării. E un custode util"�4• . . . 

În urma profesorului Paul Nicorescu rămâne o operă stiintifică remarcabilă. Câtiva tineri au . . . 

fost susţinuţi şi sprijiniţi de magistru, devenind ulterior nume cunoscute în cercetarea istorică 
românească. O instituţie academică şi un muzeu au progresat şi prin contribuţia sa. Iar acea parte a 
spiritului său, descifrabilă din documentele arhivate, întregeşte imaginea spiritului specific A/mei Mater 
ieşene. 

'2 Ibidem, dosar 44/1 Q3Q, f. 4 7. 
53 Ibidem. dosar 53/ 1 94ti, f. 1 114. 
"" Ibidem. dosar 49/ 1 942. f. 27. 
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C. PATRIMONIU 
RODICA RADU 

EXPOZITIA PERMANENTĂ A MUZEULUI 
' 

DE ISTORIE A MOLDOVEI 

După includerea în reţeaua Complexului Muzeal - Iaşi 1, Muzeul de istorie a Moldovei îşi 

organizează expoziţia permanentă în două etape: în 1970 se deschide pentru public secţia de istorie veche 

şi arheologie cuprinsă în 7 săli din Palatul Culturii şi, în 1974, secţiile de istorie medie, modernă şi 

contemporană, cuprinzând 1 3  săli din acelaşi edificiu2 •  
Expoziţia ilustra istoria Vnuturilor est carpatice din paleolitic până "la zi",  în baza unui 

patrimoniu muzeal constituit din transferuri de la Institutul de istorie şi arheologie "A.D. Xenopol", 

donaţii şi achiziţii. 
În condiţiile politizării excesive a muzeelor de istorie, expoziţia permanentă, cu toate 

"ajustările" datorate unor conjuncturi de moment, a fost deficitară în ceea ce priveşte echilibrul 
capitolelor tematice în economia spaţiului expozi\ional, unele (istoria mişcării muncitoreşti, epoca 
Ceausescu, etc) ostentativ dezvoltate, altele (istoria religioasă, socială, instituţională, istoria 

' 
comunitătilor etnice, etc) minimalizate sau eliminate total, într-o prezentare ce falsifica adevărul istoric. ' 
Totodată, proporţia între piesele de patrimoniu istoric şi exponatele complementare era în defavoarea 
primelor, graficele, copiile, şi mai ales citatele din textele politice, extrem de abundente, fiind menite să 
suplinească lipsa materialului original, în ambiţia de a se realiza un muzeu gen "manual de istorie", 
într-o manieră demonstrativ-subiectivă. 

Actuala expoziţie permanentă, deschisă la 5 iunie 19973 şi-a propus punerea în valoare a unui 
bogat patrimoniu muzeal4, într-o înşiruire cronologică firească a perioadelor şi etapelor istorice. 

Discursul istoric susţinut de expoziţia permanetă se desfăşoară din paleolitic până la Conferinţa 
de pace din 1946. Servind titulatura de "Muzeu de istorie a Moldovei ", expoziţia ilustrează istoria 
teritoriului cuprins între Carpaţi şi o limită estică, variabilă în funcţie de perioada istorică la care se 
referă fiecare capitol tematic. Până la mijlocul secolului al XIX-lea, documentele etalate provin din 
diferite zone ale provinciei istorice Moldova. După această dată, aria teritorială de reprezentare se 
restrânge la ţinutul Iaşi, a cărui capitală a concentrat activitatea politică, culturală, economică � zonei . 

Urmărind o utilizare judicioasă a spaţiului expoziţional, în funcţie de patrimoniul existent, 
precum şi de reperele tematice fixate, expoziţia acoperă o suprafaţă de 1 478 mp în 19 săli, repartizată 
astfel : 

Sectorul de istorie veche - sălile 1-VII : 
- Sala 1 - paleolitic, mezolitic, neolitic (culturile Starcevo-Cris, ceramică liniară, Precucuteni si ' ' 

aspectul cultural Stoicani-Aldeni) ; 
- Sălile 11-111 - eneolitic (cultura Cucuteni) ; 

1 În perioada 1 949-1968, sub egida Institutului de istorie şi arheologie "A.D. Xenopol", în Palatul Culturii din Iaşi se 
organizează prima expozitie permanetă a Muzeului de istorie a Moldovei. Expozitia ilustra istoria veche şi medievală a 
tinuturi1or de la răsărit de Carpati în baza unui patrimoniu ce includea mai vechile colectii ale Muzeului de Antichităţi şi 
Muzeului Municipal, Ia care se adăugau descoperirile în urma cercetărilor sistematice întreprinse Ia Cucuteni, Stoicani, Barboşi. 
Iaşi. etc. 

2 Proiectul tematic a fost realizat de un colectiv de specialişti format din :  Şeiva Sanie, Constantin Iconomu (istorie 
veche), Petru Abrudan, Angela Ştirbu (istorie medievală), Maria Huminiuc Teclean, Mihai Croitoru (istorie modernă), Rodica 
Radu, Constantin Cloşcă (istoric contemporană). Proiectarea, arhitectura, grafica, designul au fost r�;alizate de I.S. "Dccuraliva" 
din Il ucureşti. 

' Proiectul t�;matic a fost alcătuit de un colectiv format din muzcografi cu o cxpcrientă în domeniu de peste două 
decenii. dn•· şi de tineri ahsolvenli ai Facultălii de istorie din Ia�i ; Şanie Seiva, Scnica Tudose-Ţurcanu (istorie veche). Angcla 
Ştirhu. Elena Gherrnan, Cornel Cojocan1. Sorin rftimi (istorie medievală), Zamllra f>ungă, Viulcta Onişor, (istoric muuemă), 

Rodica Radu. Adina Hopu-Chirica (istorie contemporană). 
• În 1 997 patrimoniul Mu�ului de istoric a Mnldovci cuprinde aproximativ 30 000 piese muzcalc rli'Îginale. 
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- Sala IV - perioada de tranzitie; epoca bronzului (culturile Horodiştea-Folteşti, anforele 
sferice, Monteoru şi Noua) ; 

- Sala V - Hallstatt şi La Tene ;• 
- Sala VI - civilizapa dacică clasică ; primele etape ale romani zării ;  
- Sala VII - teritoriul est carpatic după retragerea aureliană; marile migraţii ;  procesul de 

formare a poporului român, începuturile creştinismului ; 
Sectorul de istorie medievală (Sălile VIII-XI) : 
- Sala VIII - Secolele VIII-XIX; Cultura Dridu, Răducăneni şi Hlincea ; ultimul val de neamuri 

migratoare (pecenegi, cumani) ; formatiuni statale în secolele XIII-XIV ; provincia istorică Moldova sub 
primii domni muşatini ; 

- Sala IX - Secolul XV ; Ţara Moldovei în timpul domniei lui Alexandru cel Bun (descoperiri 
de la Baia, Iasi si Suceava) ; 

' ' . 

- Sala X - Ţara Moldovei sub domnia lui Ştefan cel Mare, a urmaşilor săi şi a lui Alexandru 
Lăpuşneanu ; 

- Sala XI - Secolele XVI-XVII ; Ţara Moldovei de la Ion Vodă cel Viteaz la Vasile Lupu ; 
Domnia lui Vasile Lupu ; dezvoltarea edilitară a Iaşilor în această perioadă ; 

- Sala XII - Secolul XVIll; Ţara Moldovei în timpul domniilor fanariote ; modelul cultural 
oriental ; viaţa religioasă; 

Sectorul de istorie modernă: (Sălile XIII-XVI) 
- Sala Xlll - Prima jumătate a secolului al XIX-lea: Aspecte ale vieţii economice, sociale, 

politice şi culturale ; primele domnii pământene; modelul cultural european ; înzestrarea Mitropoliei 
Moldovei şi Sucevei cu Catedrala mitropolitană din Iaşi ; 

- Sala XIV - A  doua jumătate a secolului al XIX-lea; Unirea Principatelor Române şi 
reformele domniei lui Alexandru Ioan Cuza, începutul domniei lui Carol 1 de Hohenzollem
Sigmaringen ; Războiul pentru independenţa de stat a României ; 

- Sala XV - 1 878-1914 ;  Viaţa economică, socială şi politică ; proclamarea României ca Regat, 
jubileul din 1 906; Iaşii-capitală a vieţii spirituale; 

- Sala XVI - Primul război mondial; perioada neutralităţii României, campania din 1 9 1 6- . 
1 9 1 8 ;  Iaşi - "capitala rezistenţei până la capăt", adunările plebiscitare care au dus la împlinirea 
dezideratului naţional ; institutionalizarea cultului eroilor; 

Sectorul de istorie contemporană (Sălile XVI-XIX) 
-,Sala XVII - Consolidarea statului naţional unitar român ; consfintirea actelor politice din 

1 9 1 8  prin tratatele încheiate la Conferinţa de pace de la Paris ; închegarea sistemului de aliante ale 
României în zona balcanică; Încoronarea de la Alba-Iulia - 1922 ; reformele politice şi economice 
postbelice, instituţii sociale, culturale şi religioase ieşene în sprijinul consolidării statului naţional ; 

- Sala �VIII - Deceniile 3 şi 4 ale secolului al XX-lea: viata socială, economică, politică, 
administrativă şi culturală ; societăti profesionale ieşene, viaţa parlamentală; România sub principele 
Mihai în perioada Regenţei ; Restauraţia lui Carol al II-lea la 8 iunie 1930; aspecte ale vieţii instituţionale 
statale, inaugurarea Palatului de Justiţie din Iaşi, dezvoltarea culturii româneşti sub aspectul 
productivităţii, receptivităţii ;  institutii culturale ieşene ; 

- Sala XIX - Aspecte ale vieţii politice, economice, sociale şi culturale înaintea declanşării 
războiului, instaurarea regimurilor autoritare ale lui Carol al II-lea şi Ion Antonescu, pierderile teritoriale 
suferite de România în 1 940, campania militară din Est, distrugerile materiale provocate de deplasarea 
frontului în zona Iaşi ; " 

- Sala XX ("Orest Tafrali") : Prin renovarea decoratiei originale din 1 925, această sală (ca şi 
sălile "Hcnri Coandă" şi ,.Sala Voievozilor") rămâne un martor al primei destinatii a edificiului, aceea de 
Palat al Justiţiei . Acest spaţiu este destinat să găzduiască expoziţii temporare, reuniuni ştiinţifice, 
manifestări, culturalc5• 

' Cu ocazia vernisajului expozilici permanente, în Sala ,.Orest Tafrali" a fost realizată expozilia temporară de piese de 
mic mobilier dinsccolul al XIX-lea, provenite din colectiile Ghica, Kogălniceanu, Cuza. 
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În economia spaţiului expoziţional se reiau teme tratate la capitolele precedente, fixându-se 
astfel puncte de referinţă ce fac posibilă urmărirea evoluţiei în timp a unor aspecte economice, sociale, 
ctnice,politice, religioase, culturale. 

În ceea ce priveşte patrimoniul utilizat, genurile de exponate au fost diversificate prin 
includerea unor valori de artă plastică, artă populară, obiecte de uz cotidian, piese de vestimentaţie, artă 
decorativă nu numai ca elemente de istorie culturală ci şi ca documente cu un bogat conţinut informativ. 

Evitându-se o prezentare didactică, ostentativă sau accentele subiective, colectivul de 
tematicieni, a încercat, mai ales, reconstituirea "spiritului" fiecărei epoci, astfel încât desfăşurarea 
naraţiunii să nu fie grevată de lacunele colecţiei. 

În acelaşi scop, materialele complementare au fost mult reduse. Se face apel la tabele sinoptice 
�i hăr\i numai pentru secţiile de istorie veche şi medievală, fotocopiile sunt executate numai după 
originalele aflate în colecţia muzeului şi folosite doar pentru a facilita lizibilitatea informaţiilor. 
Compartimentarea tematică a circuitului muzeal se face prin titluri de panou şi texte introductive, acestea 
fie scurte citate din autori de referin\ă, fie formulări "în vogă" în epoca respectivă. Etichetele sunt 
traduse în limbile engleză şi franceză. 

Din punct de vedere muzeotehnic, expoziţia permanentă păstrează structura fixă, designul 
mobilierului şi amenajarea interioară din vechea formulă; vitrine încastrate între montanţi metalici 
acroşaţi în zidărie. Spaţiul expoziţional cuprinde un registru de 2,40 m pe înălţime, din care spaţiul de 
etalare se reduce la înălţimea celor 3 tipuri de vitrine fixe; modul simplu, dublu sau triplu. Partea 
superioară a panourilor este folosită pentru etalarea unor piese bidimensionale mari , sau oferă spaţii 
libere pentru confortul vizual. În noua formulă, rămân vicioase din punct de vedere al normelor de 
conservare amenajarea pardoselilor (acoperite de mochetă) şi sistemul de ecleraj , vicii ce vor fi corectate 
odată cu finalizarea reparaţiilor capitale ale clădirii. Pentru ameliorarea sistemului de iluminat, în sălile 
în care predomionă exponatele din materialele organice (sălile VIII-XIX), s-a renunţat complet la 
cclerajul autonom interior vitrinelor şi s-au montat plafoniere care asigură necesarul de lumină de fond. 
Finalizarea realizării instalaţiei antiefracţie-antifoc va da în curând un spor de securitate valorilor 
muzeale etalate. 

Aşa cum a fost concepută, tematica Muzeului de istorie are în vedere o expoziţie mobilă, 
perfectibilă, având ca mesaj asumarea trecutului cu luminile şi umbrele fireşti şi perpetuarea valorilor 
specifice istoriei românilor. 
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Fig. 1 - Monument funerar cuman, sec. X 
(sala Vll1) 

RODICA RADU 

Fi!(. 2. - Pietre de cişmea şi .. olane" psntru aduqiunea apei, Iaşi . sec. XVI=XVill (sala IX) 
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Fig. 3. - Sala XVI. Marea Unire din 1918 

Fi�:. 4. - Sala XVIII. Momente din istoriu Palawlui de Justiţie din laşi 
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EXPOZIŢIA: PATRIM:ONIUL MUZEAL. MULOACE DE MĂSURARE. 

SECOLUL XIX - ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX 

Orice societate îşi pune amprenta tuturor valorilor culturale create. Astfel, acestea aju�g să fi� 

măsuri reale ale unei epoci cu reuşitele şi scăderile ei, încadrându-se în emblemele acelei vremi, 

reprezentând-o. . . A • • w • •  

S-a constatat c ă  epocile de efervescenţă politică m viaţa popoarelor lasă Importante mărtum 

culturale, cele mai reprezentative constituind patrimoniul muzeal. . . . A 

Expoziţiile permanente ale muzeelor nu pot cuprinde întregul �atrn�omu existent m m��eu, 

multe obiecte fiind păstrate în depozite, deci nefiind accesibile publiculm larg, rolul expoztţulor 

temporare fiind valorificarea acestui patrimoniu, nu numai prin expunerea sa, ci şi prin tematica inedită. 

Un exemplu îl constituie expoziţia "Mijloace de măsura sec. XIX începutul secolului XX" 

organizată la Muzeul de istorie a Moldovei , în colaborare cu Muz�ul politehnic "Ştefan Procopiu" şi cu 
Muzeul Literaturii Române, în luna februarie a anului 1 996, în sala "Orest Tafrali". 

Scopul expoziţiei este de a evidenţia istoricul operaţiei de măsurare, aceasta constituind sursa 
primară a observaţiilor cantitative în orice domeniu al activităţii zilnice. 

Măsurarea este inclusă în cele mai diverse acţiuni ca observare, experiment, explorare, 
verificare, analiză, testare, diagnosticare, control etc. 

Conceptul a fost introdus de filosoful Nicolae Cusanus, care a ajuns la ideea întemeierii 
studiului naturii prin măsurare. 

Operaţia de măsurare este specifică omului din cele mai vechi timpuri, apariţia schimburilor şi 
a tranzacţiilor impunând amplificarea şi diversificarea măsurătorilor, care vor duce la apariţia unui 
element nou - necesitatea uniformizării lor - începând cu secolul XVIII, când spiritul Revoluţiei 
franceze a adus si bazele sistemului metric. ' 

Corespunzător conceptului de măsurare, au evoluat şi mijloacele de măsurare (mijlocul de 
măsurare fiind mijlocul tehnic prin care se realizează operaţia de măsurare), ceea ce şi-a propus să 
ilustreze expoziţia prezentă. 

Cele mai reprezantative exponate au fost următoarele : 
- cântare turceşti cu braţele inegale, unitate de măsură oca ; 
- truse de zaraf, cuprinzând b�lanţele şi greutăţile corespunzătoare; 
- greutăţi, unitate de măsură oca şi fracţiuni d.e oca, cu diverse combinaţii ale submultiplului 

său, dramul; 
- ocale pentru lichide, dintre care se remarcă o piesă de un sfert de oca (/itra) cu stema orasului 

Vaslui (etalon), din 1 882; 
' 

- Vadra (etalon din aramă) şi baniţa ; 
- Palme - etaloane de Fe, cu "capul de bour" imprimat la capete (din 1 852 şi 1 859) ; 
- Cotul - etalon din Fe, anul l 86 1 ; 
- Cântare şi greutăţi variabile, corespunzătoare sistemului metric (se evidenţiază cântarul de 

poştă) ; 
- Mensuri, cilindri şi alte mijloace de măsurare specifice vechilor farmacii ieşene; 
- Diverse busole (una aparţinând lui Ştefan Procopiu) ; 
- Teodolit pentru măsurarea declinaţiei magnetice, (invenţie Ştefan Procopiu) ; 
- Barometre ; 
- Pendule frumos decorate, ceasuri aparţinând unor personalităţi ale Iaşului ; 
- Legislaţie privitoare la introducerea sistemului melric, cuprinzând : .Monitorul" - Jurnalul 

Oficial al Principatelor Unite, Nr. 2 1 0  din 2 1  sepl. - 3 oct. 1 864, p. 945, Decretul din 15 sept. 1864 prin 
care Al. 1. Cuza promulga adoplarea sistemului mclric (România fiind una din primele tllri din Europa). 

Io�n M .  Bujoreanu "Colecţia de Legiurile Romdniei vechi şi noi care s-au promulgat pdnă la 
.finele anulut 1870", p. 1 972, Regulamentul relativ la măsuri şi greutăţi şi verificarea lor în executarea 
lexii de la 15 sept. 1864", decret dat la 8 ianuarie 1 866. 
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- Manual de citire autori C. Grigorescu, 1. Creangă, V. Răceanu Iasi 1 86 1  p 5 1  d t t · w •1 d w w • • 
• , • , • , un e sunt reprezen a e umtati e e masura vechi ŞI cele noi, în sistemul metric; 

- Caf�� de reţete - începutul secolului XX, unde unitătile de măsură sunt dramul si litra; 
. . .- �dtţn rare de carte - M. Eminescu şi I. Minulescu, deschise la pagini legat� de subiectul expoziţiei (timpul, fenomene ale naturii) ; 

- "Timpul", tablou (ulei pe pânză), autor Corneliu Ionescu ; 
. - Apar�te pentru măsurarea mărimilor electrice, magnetice, densităţii (printre care se remarcă 0 splendidă balanţa Mohr-Westphal din cupru) ; 

* 

* * 

Kenneth Hudson în a sa Istorie socială a muzeelor (Bucureşti, 1979) arată că cineva care 
frecventează un muzeu poate fi motivat de următoarele :  

- estetic:  aspiratia către frumos, 
- romantic evazionist :  ispita de a evada, 
- intelectual : dorinţa de a satisface setea de cunoaştere. 
Expunerea sumară a obiectelor ce au făcut parte din expoziţie arată că în pregătirea acesteia s-a 

căutat să se răspundă acestor deziderate punându-se accent pe rolul educativ al muzeului, ştiind că 
muzeul este unul din ambienturile care acţionează asupra individului în procesul educativ. El nu poate 
satisface pretenţiile fiecărui membru al unui grup ci se adresează unor categorii de public, fiecare 
alcătuită din indivizi care au ceva în comun (pregătirea profesională, vârsta, mediul din care provin), 
scopul educaţiei fiind acela de a forma indivizi caracterizaţi prin acţiune şi gândire independentă. 

În consecinţă, pregătirea expoziţiei a urmărit ca fiecare grup să găsească elemente care să-I 
intereseze, dar şi să fie obligat să raţioneze asupra scopului alăturării unor obiecte în vitrine. 

Astfel, specialiştii au găsit o expunere cronologică riguroasă. 
Alte categorii de vizitatori, urmărind modul în care s-au adoptat unităţile de măsură 

caracteristice sistemului metric, prin faptul că a fost nevoie de reluarea legiferării şi a faptului că vechile 
măsuri au coexistat cu cele vechi-dovadă manualul, caietul de reţete, litra din 1 882 - au putut să 
realizeze că societatea de la mijlocul secolului XIX nu era P.regătită să primească schimbări atât de 
radicale, neavând asigurată baza economică corespunzătoare." Realizarea României moderne s-a făcut 
sărind etape de dezvoltare (teoria formelor fără fond). 

Prin punerea în evidenţă a mijloacelor de măsurare pentru mărimile fundamentale ale 
sistemului metric şi legislaţia corespunzătoare, am vrut să arătăm modul în care s-a născut metrologia pe 
teritoriul ţării .  

Pentru categoriile de vârstă mai mică, sau pentru cei fără o pregătire intelectuală deosebită, 
expoziţia a căutat să atragă interesul prin povestea simplă a obiectelor folosite în viaţa cotidiană, prin 
apartenenţa lor la unele personalităţi de seamă (Mihail Kogălniceanu, Ştefan Procopiu, Nicu Gane), prin 
esteticul exponatelor, sau prin regăsirea lor în expresii uzitate frecvent ("dram de minte", "palma de loc", 
"ocaua lui Cuza"). 

S-a încercat de asemeni punctarea marilor descoperiri ştiinţifice, începând cu diversele cântare 
(pârghii cu braţe egale şi inegale), busola (magnetismul), pendulul şi arcul de ceas (mişcarea oscilatorie), 
până la aparate de măsur5 specializate (electricitate, magnetism), operaţia de măsurare constituind liantul 
expunerii lor. 

Prin etalarea unor instrumente de măsurare ale timpului, precum şi a tabloului ce i lustrează 
trecerea sa implacabi lă, am încercat ca vizitatorul să meditezc �i la conceptul de "timp". 

Timpul este o proprietate a Universului pc care l-a creat Dumnezeu, fapt explicat de ştiinta 
actuală (Stephen W. Hauking, Scurta isto.rie a timpului, EJ. Humanitas, 1 994) care arată ca într-un 
univers care nu se modifică, începutul timpului este ceva care trebuie să fie impus de o fiinţă din afara 
sa. 

Ştiinţa, ca fi il:ă a ra�iunii, este în deplină armonie cu revelaţia uurnnezeiască, Biblia fiind 
documentul unic şi fundamental al revelaţiei dumnezeieşti . ştiinţa evoluând către forme superioare şi din 
ce în ce mai perfecte sub conducerea spiritului lui Dumnezeu. 
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VIOLET A ONIŞORU 

RAPORTUL COMISIEI DE ACHIZIŢII 
A MUZEULUI DE ISTORIE 

(1996-1997) 

Comisia de achiziţii a Muzeului de Istorie, alcătuită din specialişti şi g�rată 
_
de 

_ _  
Dir�cto�ul 

general şi contabilul şef al Complexului Naţional Muzeal "Moldova", a desfăş�rat m u�tunu d?1 am o 

intensă activitate. A vând la dispoziţie o sumă limitată, raportată la oferta relatiV bogata, ea a mcerca_t 

alimentarea colecţiilor existente cu noi piese valoroase. de patrimoniu, aflate -în păstrarea unor persoane 
particulare. � 

În cuprinsul prezentului raport ne vom limita la semnalarea celor mai importante achiziţii. In 
primul rând amintim moneda bizantină de aur din timpul lui Leon III (secolul VII), cumpărată de la 
doamna Jeniţa Coţalab din Iaşi, găsită de aceasta printr-o săpătură întâmplătoare în satul Costuleni 
(judeţul Iaşi) şi care se alătură celorlalte dovezi materiale ce atestă menţinerea legăturilor cu romanitatea 
răsăriteană. De la domnul Marin Voicu am achiziţionat o batistă din borangic brodată cu cifrul reginei 
Maria, iar de la Comelius Scripcă (tot din Iaşi, la fel că şi precedentul ofertant) câteva afişe, invitaţii 
adresate familiei Haralamb cu prilejul inaugurării Palatului de Justiţie în 1925. 

Bogată a fost şi oferta doamnei Doina Calistru care cuprinde obiecte cu încărcată v,aloare 
documentaro-istorico, preluate de la mătuşa acesteia din Bucureşti . Dintre ele amintim:  rochiile din 
mătase naturală de la începutul secolului XX de culoare bej şi mov, batista brodată din borangic care a 
aparţinut unei cameriste a reginei Maria, pantalonii şi panaşele din pene de cocoş de munte a uniformei 
militare specifice vânătorilor de munte ce au aparţinut aghiotantului mareşalului Antonescu, Sandu 
Marin, serviciul de cafea din porţelan atribuit generalului Calotescu, candelabru} din argilă dăruit de 
boierul Stroici unui slujitor credincios din Lunea Prutului, o catrinţă din zona Muscelului, casete de 
bijuterii din sidef şi catifea, o carafă şi un pahar din semicristal mat. 

Pentru a ilustra situaţia provinciilor româneşti aflate sub dominaţia Austro-Ungariei între 
1 877-19 14, am apelat la oferta domnului Eugen Iftimie care constă într-o cană din făianţă cu portretele 
lui Wilhem II şi Franz Joseph. De la Mihai Lăcustă am cumpărat o hartă a Dobrogei reîntregite după 
1877, care se alătură unei hărţi etnografice cu regiunile locuite de români realizată de arhitectul A. 
Atanasiu şi dăruită ministrului Instrucţiunii de atunci, Petru Poni. 

Pentru a arăta specificul şcolii interbelice · am preluat oferta domnului învăţător Postelnicu 
Mihai, ce constă într-o matriţă de cauciuc a hărţii României Mari. Din categoria descoperirilor 
întâmplătoare amintim icoana de bronz şi linguriţa de alpaca din Poiana de Sus, comuna Ţibana, judeţul 
Iasi, oferită muzeului de domnul Viorel Anton. Numismatii Cătălin Sănduleanu si Ion Enache au oferit ' ' ' 
muzeului o monedă turcească de argint din secolul XVIII şi o monedă românească rară bătută în 1 875. 

O categorie aparte este constituită din colecţionarii pasionaţi de istorie care au donat muzeului 
multe piese interesante si valoroase, totodată. Dintre acestia amintim pe domnul Mircea Păun din Iasi ' ' ' 
care a dăruit o ramă de fotografie de la începutul secolului XX, evantaiuri chinezeşti cu suport din 
bambus, un capitel din lemn sculptat de la scaunul împărătesc al bisericii din Stânca Roznovanu 
(Popricani, Iaşi), o unitate de măsură din plumb de jumătate de decilitru, un sfeşnic de la preotul 
Constantin Păun ce a slujit  la Biserica Bamuvs�.:hi, fotografia regelui Carol, a prinţului Ferdinand şi a 
\Uru l u i N icolae 1 realizate la Constant-a în 1 9 1 4, a cruci�ătorului "Regina Maria", precum �i a lui 
Gheorghe C. Păun , primul preşedinte al Curţii de Apel di n Iaşi. 

Bendas Mihai a îmbogă\Ît patrimoni ul muzeului cu douii reviste "Pari s Mat�,;h" din decemhrie 
1 9H9, cu Noul Testament în limba lati nă, o fotografic cu elevul cerceta� Dinu Aurel Bendas şi o copie 
după o hotărâre judccălorească din 1 9 1 1 .  La fel de lmportandl. este �� Donaţia Băncii Năţionale a 
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României care a emis o medalie cu ocazia aniversării a 1 1 5 ani de la înfiinţare, ( 1880--1 995), alături de 
alte monede emise cu oca�ia semicentenarului F.A.O., a campionatului european de fotbal (Anglia 
1 996}, a centenarului Jocurilor Olimpice (Atlanta, 1996). Printre donatori îl menţionăm şi pe 
muzeograful Sorin Iftimi cu. un album Omagiu lui Ceauşescu, insigne, decoraţii din perioada comunistă, 
însemne pioniereşti, manifeste, foi volante privind revoluţia din 1989, fenomenul ,,Piaţa Universităţii" şi 
mişcarea naţională de la Chişinău. 

Insuficienţa resurselor financiare a dus la eşuarea unor tentative de achiziţionare a unei serii de 
piese cu mare valoare istorică şi artistică. Dintre acestea ne referim la oferta doamnei Carmen Paraipan 
din Bucureşti care cupri�dea obiecte din perioada unirii de la 1 859 (clopoţelul folosit în şedinţele 
Adunării ad-hoc, carneţel cu portretele şi autografele lui Alexandru Ioan Cuza şi doamnei Elena, timbru} 
cu capul de bour de 5 bani). Nereuşită a fost şi încercarea de a cumpăra de la Geta Agape din Iaşi a unei 
canapele cu intarsii de sidef din secolul XIX, ce s·ar fi potrivit decorării interiorului Palatului Ruginoasa. 
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FOTOGRAFIA SECOLULUI AL XIX-LEA, DOCUMENT ÎN COLECŢIA 
MUZEULUI DE ISTORIE A MOLDOVEI - IAŞI 

Muzeul de Istmj.e Iaşi, depozitar a numeroase valori de patrimoniu, are printre piesele 
componente un preţios fond de fotografie. Bogatul conţinut informaţional şi emoţional pe care-I 
înglobează în pelicula sa imaginea fotografică determină transformarea ei în una din cele mai veridice 
surse de documentare, uneori mai demne de încredere decât informaţia scrisă. Acest lucru explică, în 
mare parte, tezaurizarea sa şi deci, numărul mare de fotografii ce se găsesc în arhivă. Îmbogăţirea 
patrimoniului Muzeului de Istorie a Moldovei Iaşi cu astfel de piese s-a făcut, fie prin donaţii, fie prin 
achiziţii, de-a lungul mai multor ani 1 • Cercetarea noastră s-a axat asupra celor aproximativ 150 de piese2, 
din secolul XIX-lea care conservă, în mod firesc, informaţii referitoare la momentul de pionerat al 
acestei arte î� Tările Române si în străinătate. Astfel, am constatat că putem discuta cu privire la acest tip . . 

de document din diferite unghiuri . Mai întâi, ne vom ocupa de valoarea artistică al fondului de fotografie 
din patrimoniul muzeului, valoarea conferită atât de vechimea pieselor cât şi de numele artistului 
fotograf care le execută. 

Fotografiile sunt, în majoritatea lor, portrete individuale sau de grup, ştiut fiind faptul că 
fotografia a fost dedicată de la începuturi portretului�. El a fost preferat miniaturii sau portretului în ulei, 
datorită rapidităţii cu care era executat, costului său scăzut şi, chiar, pentru noutatea pe care o aducea 
procedeul. Executarea portretului în această manieră "la modă" corespunde gustului romantic al epocii4• 
"Carte de visite" sau tip cabinet, fotografiile au fost executate de artişti fotografi renumiţi, ceea ce le 
argumentează calitatatea şi le conferă valoare. 

Discuţiile din literatura de specialitate cu privire la rutina şi deci convenţionalul ce intervine în 
executarea portretelor, dată fiind cererea mare cu care se confruntă artistul fotograf, mai ales după 
descoperirea procedeului coloidului umed şi a coloidului uscat, nu pot minimaliza valoarea impusă de 
numele lui Carol Popp de Szathmari6, sau cel al lui Frantz Duschek7, amândoi remarcabili portretisti. 

(\ ' 
Artişti plastici de talent, ei acordă o mare atenţie execuţiei unui portret fotografic ocupându-se minuţios 
de compunerea figurii, organizarea planurilor secunde a decorului şi eclerajului. Totul este gândit pentru 
ca, în final, să se obţină o fotografie de o remarcabilă claritate şi profunzime, cu o granulaţie fină cu 
tonalităti calde si naturale. . . 

Această exigenţă faţă de model şi de propria muncă o întâlnim şi la alţi portretişti de la care 
păstrăm fotografii şi al căror talent a fost apreciat de contemporani prin selectarea multora din lucrările 
executate de ei la manifestări naţionale şi internaţionale de gen, unde obţin numeroase medalii. Astfel, 
Otto Bielig de la Galaţi, de la care păstrăm un număr de trei fotografii", era acceptat să participe cu mai 

1 Achizili i :  Ernest Carp - 1 973, Ioana Odobescu - Bucureşti, 9 - ill, Nicotina Misir - Bucureşti - 1 975, Alexandru 
Cristescu - Bucureşti, 1977, Elena Bellu -1978;  Elena Bogdan - Iaşi. 1978. 

Dona1ii :  Gr. T. Kirileanu, Teişanu, Atanasiu. 
2 Aproximarea făcută se datorează faptului că între fotografii există câteva într-o stare avansată de degradare. Nu ştim 

dacă este posibilă restaurarea lor. 
J Adrian - Silvan Ionescu, Arta portretului in fotografia secolului ul XX-leu, SCJA, tom. 3, 1 987, p. 53;  idem, 

Fotografia - sur.w1 pentru portretele unor per.wnalitilţi politice din secolul ul XIX-leu multiplicate prin gravure sau litografiere, 
în "Revista de i storic socinlii", Iaşi. 1 996, p. 77; C. Săvulescu. Începuturile fntogrujiei in Ţdrile Române, în "Fotografia". nr. 3, 
mai-iunie/ 1 973, p. 96. 

• Adrian - Si lvan Ionescu. Ar/o pnrtrerului . . . . p. 53. 
' Ibidem, p. 54. 

- .  
6 Ca l"ulugraf a primit <.:in�isprc7.ece �edalii. dintr�.: �.:arc pati:U au fost românqti. vc7.i Emanuel Dădcscu, Ştefan 

{ rodorog�.:a .
. 
Carol Pnpp de Szt�tlmwn fntograf. m "Rcvtstn Mu7.eclor ŞI a Monumente lor - Muzee". 6/ 1 983, p. 54-60; fn 

rcg1strul de mventar al MuzeulUI de Istoric a Moldovei există trei fotograti i executate de artist - nr. de inv. 964 1 .  9660, 9668. 
7 Nr. inv. 9548 (purtreml Elenei Cudrcscu) şi 9676. 
• Nr. <.le inv. 9633. 9666 ; Aici apare �i numele lui Jenn Bielig-Dotoşani. 
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multe portrete la Expoziţia Universală de la Paris, din 1 867, unde obţinea ,.Mentione houroble"9• De 
asemenea, deţinem în patrimoniul muzeului fotografii executate în atelierul lui Frantz Mandy din 
Bucureşti, artist fotograf premiat cu medalia de argint la Expoziţia Universală de la Paris, din anul 
19001 1 • 

În atelierul său din Bucureşti, Frantz Mandy oferea clienţilor, printre care se numărau 
principesa Maria şi principele Ferdinand, posibilitatea travestirilor12• Tot la Paris, la aceeaşi manifestare, 
a fost premiat şi Alfred BrandiJ ale cărui ateliere se aflau în Bucureşti şi Slănic-Moldova. 

Muzeul are în posesie şi o serie de portrete executate de remarcabili artişti fotografi ieşeni ai 
secolului al XIX-lea. De la Joh. Deiner, medaliat cu bronz la prima expoziţie de fotografie organizată la 
Iaşi, anul 1 865 14, există în arhiva muzeului fotografii cu numerele de inventar: 9823/1 ,  36, 96561 1 ,  3, 4. 
Lui Bemard Brand, excentricul şi talentatul artist fotograf ieşean15 îi datorăm mai multe portrete16 din 
care remarcăm fotografia prinţesei Elisabeta, executată cu prilejul primei sale vizite în fosta capitală a 
Moldovei 17• Tot în Iasi exista, încă din 1 850, atelierul lui Nes tor Heck1 8  si al fratelui său Ioan Heck. . ' 

Nestor Heck obţinea recunoaşterea meritelor sale artistice în ţară, odată cu investirea sa cu titlul de 
,.fotograf al curţii"19 iar în plan internaţional, talentul său de fotograf primea aprecierea juriului la 
Expoziţia Universală de la Paris, din anul 1 889, unde cele 50 de portrete ale sale erau medaliate20 alături 
de cele ale fraţilor Şaraga2 1 • 

Analizate dintr-un alt unghi, cel al mărcilor de atelier2, piesele din colecţia Muzeului de Istorie 
a Moldovei îmbogăţesc informaţia privitoare la această pagină de istorie fotografică a Iaşilor, 
completând, cu nume noi, lista atelierelor fotografice ce funcţionau în secolul al XIX-lea în fosta capitală 
a Moldovei23• Astfel, alături de numele renumiţilor artişti fotografi amintiţi mai sus, şi la care putem 
alătura un Constantin Sturza-Scheianu24, Schiverrl5, Chaland26, Bisenius27, se adaugă şi cele ale lui L. 
Marcovici28, Swiatoniowskf9, Fanchete30, Waiss3 1 ,  Marquiles, Siegmund Pacher32 şi un atelier fotografic 
Foto Rembrand33• 

Atelierele acestor fotografi, puncte nodale ,.en vogue" în viaţa culturală şi artistică a Iaşilor 
erau plasate în zonele comerciale ale oraşului pentru că, fotografia, dincolo de faptul că permitea punerea 

9 Constantin Săvulescu, Fotografia din România în perioada 1880-1 900, în: ,,Fotografia", Nr. 1 ,  ian. - febr. 1975, p. 
214; idem. Cronologiaforografiei din România, în perioada 1 839 -1916 (edilia a 11-a), în: ,,Fotografia", nr. 4-5/iuli�ctombrie, 
1 975, p. 92. 

10 Nr. inv. 9435/4, 5, 6, 10, 18 ,  30; 966 1 , 9493, 9645, 9610, 7010, 8553. 
1 1  Constantin Săvulescu, Fotografia . . . , p. 2 14,; idem. Cronologia . . .  , p. 100. 
1 2  Adrian-Silvan Ionescu, Ana ponretului . . . . p. 64, Anexa I, Principesa Maria şi Principele Ferdinand. 
I J Constantin Săvulescu, Cronologia . . . , p. 98, 100; nr. inv. 6435/2, 3, 4, I l , 1 2. 15, 23, 25, 26 (tip carte poştală). 
1� Ibidem, p. 92; Nr. inv. 955 1 , 9624, 9656/ 1 , 3, 4, 9657/1 , 3, 36, 9658/3, 9823. 
1�  Rudolf Su\U, Iaşii de odinioard, voi. II, Ia�i. 1923, p. 1 14. 
16 Nr. inv. 9657/1 , 2 ;  9678. 
17 Anexa Il. 
1" Anexa m. 
19 Anexa m. 
2° Constantin Săvulescu, Fotografia . . . , p. 214 ;  idem, Cronologia . . . , p. 96. 
2 1  Ibidem. 
22 Adrian-Silvan Ionescu, Ana graficii publicitare a canoanelor de fotografii din secolul al XIX-lea, în : ,,Revista 

muzeelor şi monumentelor - Muzee" 6/1988, p. 73-78. 
n Anexele m şi IV. 
2• Petre Constantinescu. Leonid Buzoianu, Emanuel Dădescu. Con.uantin Sturdza-Scheianu şi inceputurile 

fotograjiei in principate. calotipurile, în: "Revista mu7.eelor �i monumentclor - Mu7.cc", 5/1984. p. 65-7 1 ;  C. Săvulescu, 
Inceputurile . . . , p. 99. 

"' Nr. inv. 9557, 9565, 96 1 8, 9649, 965 1 ,  9652, 9654, 967 1 ,  9677. 
26 Nr. inv. 5 1 97. 
27 C. Săvulescu, Cronolo�:ia . . . •  p. !19, Nr. inv. 9556. 
2" Nr. inv. 8493/2. 
29 Nr. inv. 4964. 9337, 9339, 950 1 , 961 4. 
� Nr. inv. 49 1 2, 49 1 3, 9499, 9543, 9547 .  
J l  Nr. inv. 6847. 9476, 9496. 
Jl Nr. inv. 5204. 1 2289. 
·'·' Nr. inv. 64 1 4 .  
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în valoare a talentului de fotograf pentru cel care o practica, devenise o ocupaţie extrem de profitabilă. 

Preferată era strada Lăpusneanu34, unde se găseau pavilioanele fotografice ale lui Nestor Heck, la nr. 42, 

atelierul lui L. Marcovici: cel al fraţilor Saraga, Chaland, la nr. 10-12 şi a lui Fanchette. Schivert îşi avea 

atelierul pe strada Primăriei , la nr. 74�5• Bernard Brand îşi instalase atelierul tot în propria casă aflată pe 

strada Păcurari�6. În prăvălia de la "Hotelul România" îşi avea plasat atelierul fotograful Waiss�7• iar 

fraţii Şaraga mai aveau o extindere de atelier pe Strada Mare la numerele 25 şi 1 3938• Swiatoniowski 

avea atelierul în propria casă, pe strada Piaţa Primărieiw. 
Informaţia oferită de mărcile de atelier vine în sprijinul ipotezei că fotografia a devenit, mai cu 

seamă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, o ocupaţie rentabilă, lăsând posibilitatea unora dintre 
artişti să-şi deschidă mai multe ateliere în Iaşi sau în alte localită{i. fie singuri, fie căutându-şi asociati. 
Astfel, Nestor Heck40 este posibil să fi· avut ateliere pe Strada Mare şi pe strada Sf. Spiridon. De 
asemenea, Bernard Brand şi Iosef Eder deschid împreună ateliere în Iaşi şi la Lemberg41 •  La Slănic
Moldova se extind Fanchette42 şi Alfred Brand, iar Otto Bielig devine curând "Otto Bielig&Frere" şi are 
filiale la Bucuresti, Galati si Botosani4�. 

' ' ' ' 
Celebritatea unui artist fotograf era impusă de calitatea execuţiei, rapiditatea prelucrării 

materialului fotografic, ieftinătatea pozelor şi nu în ultimul rând conversaţia aleasă care se făcea cu 
maestrul fotograf, precum şi eleganţa şi mondenitatea locului . Toate aceste atribute atrăgeau după ele 
calitatea clientelei unui atelier fotografic. Astfel, Nestor Heck avea clienţi pe Al. 1. Cuza, Principele 
Carol I44, Costică Palade4\ profesorul Culianu46, Melita Caragi, Zoe Alcaz - născută Miclescu şi alte 
celebre figuri ale societăţii ieşene. Tot aici se fotografia deputaţii ţărani ai Adunării Ad-Hoc a Moldovei, 
în 1 85747• La Joh. Deiner se fotografiau : membrii familiei Scorţescu48, actorul Luchian etc. Pe A.  
Schivert îl preferau George Aslan49 sau Esmaralda Mavrocordat, iar de la Fanchette păstrăm fotografiile 
lui Enrico Mezetti , Gema Mezetti şi câtorva membri ai familiei Zarifopol. În ateliereul lui 
Swiatoniowski, ,,fotograf al Curţii Regale a României"50 îşi făceau portretul Elia Negruzzy, Paul 
Zarifopol5 1 ,  Tereza Scorţescu şi Alice Dudu Zarifopol52• 

Rafinată societate moldoveant., la fel ca şi cea valahă prefera, însă şi ateliere ale unor celebri 
artişti fotografi din străinătate. Astfel, de la Paris5·' păstrăm în patrimoniu fotografia Zoei Alcaz şi Cocăi 
Vogoridi, executate în atelierul lui Disderi, "Photograph de S.M. L'Empereur", situat la nr. 8 "Boulevard 
des Italiens, in Paris". Nico Mavrocordat prefera atelierul-.,Maison Mazer&Pierson - Photograps de S.M. 
L'Empereur", situat pe ;,Nico Boulevard des Capucines 3 - Paris ; Celebrul Doisen, al cărui pavilion era 
situat la "nr. 1 23, Mavrocordat Boulevard Sebastopol" - tot în capitala Franţei , executa portrete ale 
Nataliei Paladi şi altor membri ai familiei. La Viena54 se pozau Costică Conduratu (L. Angerer), T. Ghica 
(N. Stokmenn). 

34 Anexele m şi IV .  
� �  Nr. inv. 9652. 
l6 Rudolf Luţu, op. cit . . . . . p. 89. 
�7 Ibidem. 
�K Anexa m. 
:w Anexa m. 
40 Nr. inv. 9490. Alte fotografii executate de artist: nr. inv.9488, 9474. 955 I. 96 1 1 ,  9640, 9657/5, 9658, 5215, 7399 

521 1 , 9490, 9624, 9625. 
• 

41 Anexa IV. 
42 Anexa IV. 
•� Nr. inv. 9633; la Nr. inv. 9665 găsim ,.Al. Spulak&Bielig" - Botoşani. 
44 Nr. inv. 9538. 
4� Nr. inv. 6298. 
46 Nr. inv. 9559, 9567. 
47 O copie a folografiei se află expusă la Muzeul Unirii - Iaşi. 
40 Nr. inv. 95611/3. "'' Nr. inv.  9652. 
'"' Anexa m. 
" Nr. inv. 9337. 

�o Nr. inv. 96 1 4. 
" Anexa V. 
�· Anexa VI. 
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Putem aminti, în acelaşi timp, că Muzeul de Istorie are portrete executate în ateliere din 
Dresda55 (R. Eich - Pragestrasse, nr. 39, G. Ch. Hann -Waisenhausstrasse, nr. 34, Humblot -
Ferdinandstrasse nr. 9, Wolfram Oberssergesse . nr. 59) ; Geneva56 (J. Lacroix - Rue de Candole), 
BruxelleJ57 (Jules Geruzet - 27 bis, Ruebde I'Ecuyer şi Geruzet Frares - 27 bis Rue de l'Ecuyer et 1 Rue 
D'Arenberg, Dupont - 67 Rue Neuve), Milano58 (Deroche&Hayland) Lausanne59 (S. Herr-Tschudi - Rue 
de St. Francis nr. 20), Hal/60 (Jos. Jarosch). Crac:ovia61 (lgnatz Fleck), Posdam (Hermann Selle - hof 
Photographesdena, <Dr. J. Schnauss>), Constantinopol (Abdullah Freres - Photographes de S .M.I. 
Sultan), Chişinău62 (A. Simovsckii), Veneţia6·1 (F. Vianelli) ,  Florenţa 

Un alt aspect al cercetării64 fondului · fotografic deţinut de Muzeul de Istorie ar putea avea în 
vedere portrete ale unor personalităţi politice sau culturale româneşti, cu autograf: Al. 1. Cuza6S, V. 
Alecsandri, Al. Marghiloman, Take Ionescu, generalul A verescu66• De asemenea, studiul colecţiei de 
fotografie vine în sprijinul cercetării genealogice în cazul fericit în care deţinem mai multe poze ale 
membrilor aceleiaşi familii . În acest mod putem dubla şi completa cu mare succes -schiţele genealogice 
existente. Asa este cazul familiei Gane67 cu cei trei băieti Alexandru, Petrută, Nicu si fiica sa Elena; ' ' ' ' 
familia N. Gane în grădina casei aflate pe actuala stradă N. Gane ; magistratul Nicu Gane şi soţia 
acestuia, Virginia, fiica lui Drăghici ; Elena Gane, fiica lui N. Gane, măritată Tulbure ; Maria Iamandi ; 
Liza - măritată Bonciu ; Aglaia - măritată Grumăzescu. 

Există fotografii ale colonelului Cerchez, ale fiicelor şi ginerilor săi (Olga - măritată cu Jean 
Rosetti şi Aglaia cu soţul său, ing. Mihai Hurmuzescu)68• Păstrăm, de asemenea, câteva fotografii ale 

b ' 1  f . • . . •  c 1' 69 A 1 70 s 71 p Il d 72 Gh' B mem n or anu 11 or u tanu , s an , corţescu , a a y sau tca . 
Lucrarea noastră suprinde doar o parte din aspectele pe care le poate avea cercetarea fondului 

de fotografie a Muzeului de Istorie a Moldovei, ea putând fi continuată, mai cu seamă, pentru secolul al 
XX-lea. 

ss Anexa VII. 
Sfi Anexa VID. 
H Anexele VID şi IX . 
. sH Anexa VID. 
s•J Anexa IX. 
&l Anexa IX. 
fii Anexa IX. 
62 Nr. inv. 9632; Hasnaş Maria, Fotografia - document şi exponat. Retrospectivă • •• Tyragetia". IV-V/1 994-1 995, p. 287. 

"' Nr. inv. 47 1 1 .  
hol Anexa X. Ateliere forogratlec din alte oraşe ale României . 
"' Nr. inv. 6055. 
66 Anexele XI si XII. 
"7 Nr. inv. 948S, 9495. 9496. 9497. 9498, 9499, 9502, 9503, 9504. 
•• Anexa XIII. 
"'' Nr. inv. 9549, 9550, 955 1 ,  9543. 9567. 
71' Nr. inv. 964 1 ,  9647. 9648, 9650, 9652. 9653, 9654. 
71 Nr. inv. 9656/3, 9657/2, 9658/2. 
'" Anexa XIV; nr. inv. %23. 9624, 9625. 96 1 9, 9620, 9622. 9627. 9626, 9621!. 
7·1 Anexa XV; Nr. inv. 9630, 963 1 . 9633. 9634. 9635, 9636. 9637. 963R, 9639. 
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ANEXA II 

ZAMFIRA PUNGĂ, IRINA JUNCU 

CAROL I - fotografie executată de Nestor Heck în una din 
vizitele pe care -domnitorul a făcut-o la Iaşi 

Principesa Elisal?eta în prima sa vizită la laşi. 1 87 1  
- foto: B .  Brand 
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ANEXA IV 
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VIOLETA ONIŞORU 

-

UN ALBUM CU AUTOGRAFE DIN VREMEA MARII UNIRI 

În patrimoniul Muzeului de Istorie din cadrul Complexului Naţional Muzeal "Moldova", se 
află un album cu 2 1  de autografe ale unor mari personalităţi, autohtone şi străine, care au ilustrat sfera 
politică şi culturală a primului sfert din veacul XX. 

Albumul 1  a fost achizitionat în anul 1 970, conform actului de vânzare-cumpărare înregistrat cu 
nr. 988/3 decembrie, de la Ana Seulescu, domiciliată în Bucureşti, str. Intrarea Urali nr. 1 ,  la preţul de 
800 lei. Are dimensiunea de 1 2,7/20 cm, scoarţa lui fiind din carton învelit cu imitaţie din piele, de 
culoare grena şi căptuşit cu vată sintetică. Cusătura simplă este făcută cu aţă de bumbac. Cotorul este 
drept, cu capital-hand la extremităţile sale, în culori de roşu şi alb. Forzat-ul s-a realizat printr-o imitaţie 
de mătase sintetică, şnitul fiind aurit. Blocul cărţii se constituie din file de hârtie cretată, fiecare fascicolă 
cuprinde patru foi .  Cerneala utilizată are diferite culori , de carbon, cu anilină, cu creion. 

Majoritatea autografelor datează din 1 9 1 8, an cu profunde transformări politica-sociale, în care 
fiinţa statală ameninţată, pulsa din oraşul ce odinioară, fusese sacrificat pe altarul Unirii şi care devenise 
"capitala rezistenţei până la capăt" (Nicolae Iorga). La Iaşi se concentraseră instituţiile fundamentale ale 
statului român în frunte cu Parlamentul (care-şi desfăşura şedinţele în sala Teatrului Naţional), Coroana 
şi Guvernul. 

În paginile albumului prezentat se regăsesc însemnările autografe ale unor distinse personalităţi 
care, prin activitatea lor, au influenţat actul politic şi decizional la cel mai înalt nivel. Se detaşează 
semnăturile reginei Maria şi ale copiilor săi, a generalului Alexandru A verescu, a omului de geniu 
George Enescu, precum şi cele ale unor remarcabili emisari ai Franţei : generalul Henri Matthias 
Berthelot, Albert Thomas, Ferdinand Foch, Robert de Flers . Subliniem faptul că autografele au fost 
culese atât la Iasi, în 1 9 1 8, cât si la Bucuresti în anii imediat următori . Acesta este un indiciu că . . . 
proprietarul albumului - după cum reiese din dedicaţia prinţesei Nadeje Ştirbey - s-a aflat în refugiu la 
Iasi si mai apoi, s-a reintors în Capitală. Din nefericire, în lipsa unor elemente certe, nu putem înainta . .  
deocamdată numele acestuia. 

Albumul este deschis cu autograful reginei Maria2 care a locuit, pe parcursul refugiului ieşean, 
mai întâi în clădirea Comandamentului Militar (fosta Casă a Pionerilor, Bd. Copou nr. 2) şi, mai apoi, în 
palatul unde pe vremuri locuise Alexandru Ioan Cuza1• Dedicaţia se constituie într-un elogiu adus 
sacrificiului ostaşului român alături de care s-a aflat mereu, cu inima şi fapta : 

"Nici un foc nu curăţă ca focul jertfei, nici o flacără nu se suie mai drept până în inima 
Dumnezeirii". Urmează iscăliturile copiilor săi ; Carol4, Elisabeta\ Maria6, Nicolae7 şi IleanaH. 

1 Albumul este înregistrat cu ti�ă analitică de evidentă nr. 6. 82 1 şi a fost achizilionat de muzeograful Mihai Croitoru. 
� Cea care a devenit Maria, regina României, s-a născut la 29 octombrie 1 875, la Eastwell Park, în Kent. Pe numele 

de botez Matia Alexandra Victoria, ea era prima fiică a ducelui şi ducesei de Edinburgh. Tatăl ei, Alfred, era al doilea fiu al 
· reginei Victoria a Angliei. iar mama era singura fiică a tarului Alexandru n al Rusiei. Avea un frate mai mare, Alfred, şi trei 

surori mai mici, Victoria Melita, Alexandra Victmia şi Beatrice. Vezi. Paul D. Quinlan. The Playboy Kinţ:. Carol // of Romania, 
Greenwood Press, 1995. p. 2. 

·' Matia. Regina României, Povestea vieţii mele, voi. III, Bucureşti, 1 99 1 ,  pag. 1 58, însemnare din 1 7/30 ianuarie 
1 9 1 7. • Carol ( 1 893 1 963 ) a fost rege al României intre 1 930-1 940. Din octombrie 1 9 1 7  a preluat conducerea unui 
regiment de vânători de munte. tot în acei ani petrecându-se celebra aventură cu Zizi Lambrino . Vezi. pe larg, Paul D. Quinlan, 
op. dr . . p. 39-74. 

' Elisabcla ( 1 894-1 954) s-a căsătorii în 1 92 1  cu regele George II al (il ce iei.  
" Maria ( 1 900- 1 96 1 )  s-a căsători t în 1 922 cu regele Alexandru r al Iugoslaviei. 
' Nicolae ( 1 403-1 977 ) a fost membru al RegenLci intre 1 927 şi 1 930. 
' Ileana ( 1 909- 1 99 1 )  după două căsătorii a ales viaLa munahală. c.Jubâmliml o nolorictalc rnondialll. sub numele c.Jc 

mmca Alexandra. 
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198 VIOLETA ONIŞORU 

În intimttatea reginei Maria se afla şi Nadeje Ştirbey, soţia prinţului Barbu Ştirbey, despre care 
Nicolae Iorga spunea că "a discuta cu dânsa asupra oricărui subiect era o adevărată plăcere"9• Ei îi 
aparţine următorul sfat: 

"Cu zâmbet cald în ochi 
De inimi larg cuceritor, 
Cu grai blajin, prietenesc 
De dragoste aducător, 
Cu soare pururea în suflet 
Strălucitor cu dimineaţa 
Cu cântece mereu pe buze 
Asa să-ti treci în lume viaţa ' ' 

27 aprilie 1 9 1 8, Jassy" . 

• 
Din aceeasi perioada datează semăturile eroului de la Mărăsti, generalul, apoi mare�dlului, 

Alexandru A veresc� 10 şi a şefului Misiunii Militare Franceze din Ro�ânia, generalul Henri Matthias 
Berthelot 1 1 ,  cel pe care Ferdinand îl numea cu vădită afecţiune "Berthelot al nostru, căci el e şi al nostru, 
prin calitatea sa de cetăţean român şi prin prietenia ce n-a încetat a o dovedi \ării noastre" 12• 

'' Nicolae Iorga. O via(a de om aşa cum a fost. Bucurc�ti. 1 984. p. 375. 
10 Alexandru Avercscu ( 1 8:i9-J 938). din 1 93 1  numit mareşa!. a fost in două rânduri preşedinte al Consiliului de 

Miniştri. Astfel fi-a legat numele de reforma agrară din 1 lJ2 1 .  În memoriile sale. George I. Duca. vorbind despre anii de glorie a i  
lui Averescu, scria că ,.popularitatea generalului era o mistică. o nevroză" (George 1 .  Duca. Cronica unui roman în veac:ul XX. 

voi. I Miinc1ten. 1 983. p. 96). 
1 1  Henri Matthias Berthelot (7 dccembtic 1 86 1 -28 ianuarie 1 93 1  ), avansat din decembrie 1 3  generalul de brigadă, a 

condus Misiunea Militară Franceză din România între 1 5  octombrie 1 9 1 6  şi 9 martie 1 9 1 8. A fost un ptieten al României. Vezi. 
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UN ALBUM DIN VREMEA MARII UNIRI 199 

Caracterizat de regina Maria drept "un prieten al României"13, apropiat al viitorului rege 
Carol II, Robert de Flers este şi el prezent în filele albumului cu însemnarea: 

"Une coutonne d'epines c'est une couronne de roses, d'ou les roses sont tombees" 14• 
Însărcinatul cu afaceri al Franţei în România, încă din 1 9 1 6, era cunoscut atât ca diplomat15, cât 

şi ca autor dramatic al pieselor ce apar�n "teatrului de bulevard"16• În cinstea lui Robert de Flers, sosit la 
Iaşi în preajma încheierii păcii separate cu Puterile Centrale, s-a jucat piesa "Evantaiul" (scrisă chiar de 
el în colaborare cu G.A. Caillavet). Momentul s-a transformat într-o manifestaţie pro-franceză, ca o 
mărturie de credinţă în izbânda Aliaţilor17• În vara lui 1 9 1 8  două din piesele lui de Flers aveau un succes 
deosebit la Grădina Tănăsache : "Mărul lui Paris" şi "Boala spaniolă" (considerată de presă drept "cea 
mai năprznică revistă") 16 • 

Un alt diplomat francez prezent în România primului război mondial a fost Albert Thomas19, de 
la care ni se păstrează un decupaj, cu iscălitura în creion, aplicat pe una din file. Regina Maria îl 
caracterizează ca pe "un omuleţ rotunjor şi nostim, cu păr ciufulit şi ochelari . . .  bun vorbitor, hazliu, . 
uşor dezordonat"20• Dintre celelalte autografe aparţinând unor personalităţi franceze amintim doar pe cel 
al maresalului Ferdinand Foch, acordat la 1 8  octombrie 1 922, dată la care înaltul personaj se afla în 
Români� pentru a participa la festivităţile prilejuite de încoronarea lui Ferdinand şi a Mariee 1 • 

Tradiţia militantă a teatrului românesc se verifică şi în timpul stagiunii 1 9 1 7119 1 8  când marii 
artişti din Iaşi, Craiova şi Bucureşti şi-au conjugat eforturile în acel ansamblu puternic, numit sugestiv 
Trupele reunite22• 

În faţa soldaţilor, pe scena Teatrului Naţional din Iaşi, în casa Mărucăi Cantacuzino2\ George 
Enescu şi-a slujit patria cu armele sale: "pana, vioara şi bagheta"24• De la marele muzician s-a transmis 
pe foaia îngălbenită a albumului un mare adevăr: 

"Operele de artă care străbat mai sigur veacurile fără a îmbătrâni sunt cele inspirate de 
dragostea omenirii". 

Printre artistii care au depus o gigantică activitate pe scenă si în saloanele spitalelor, 
neglijându-şi propria 'sănătate s-a aflat şi Maria Ventura. Alexandru Kiriţesc� scria:  "În Iaşul nostru, al 
tuturor deznădejdilor şi speranţelor, Maria Ventura a fost purtătoarea verbului românesc"25• La 7/2 1 iulie 
1 9 1 8, marea actriţă, răpusă de boală, se confensa pe una din filele carnetului : 

"Je suis tres malade - et ne puis rassembler mes idees - gardez-moi la page - pour un jour de 
sante. 

Maria Ventura"26• 
Doi muzicieni au găsit o modalitate originală de a răspunde solicitării proprietarului acestui 

carnet, aşezându-şi gândurile pe portativ. Astfel, marele dirijor şi compozitor Paul-Felix Weingartner7 
semnează împreună cu soţia sa, Lucille un fragment dintr-un lied în limba germană: 

pe larg, introducerea lui Gheorghe I. Florescu la Generalul Henri Berthelot, Jurnal şi corespondenţi!, 1916-19/9, (ediţie de 
Gheorghe 1. Florescu), Iaşi, 1 997, p. 1 1-20. 

12 Ibidem, p. 1 2. 
B Maria, op. cit., voi. m. p. 483-484. 
14 "0 coroană de spini este o coroană de trandafiri, din care trandafirii au căzut". 
15 Nicolae Iorga nota la 24 octombrie 19 18 :  ,,De Flers a fost în aeroplan la Salonic. Aterizând în Galaţi a rămas în 

nesimţire zece minute" (N. Iorga, op. cit., p. 625). 
16 Cella Dela vrancea, Dintr-un secol de viaţd, Bucureşti, 1987, p. 109, 455 şi 464-468. 
17 Ioan Massoff, Gheorghe Nenişor, Maria Ventura, Bucureşti, s.a., p. 129. 
IK "Opinia", Iaşi, 26 iulie 19 1 8. Piesele au fost jucate de celebra companie Tănase-Niculescu-Buzău. Cotidianul 

ieşean ,,Mişcarea", în numărul din 2 august 1 9 1 8, anunta că la premiera piesei "se va râde până la lacrimi". 
19 N. Iorga, op. cit., p, 625. 
20 Maria, op. cit., voi. IU, p. 217. 
21 A fost decorat cu "Marea Cruce a Ordinului Carol I". Vezi Ioan Ciupercă. România in faţa recunoaşterii unitt'Iţii 

naţionale. Repere, Iaşi. 1 996, p. 2 1 7. 
22 Nicolae Barbu, Momente din istoriu lelllrului romlJne.w.:, Bucureşti, 1 977, p. 1 1!3-1 88. � Între George Enescu _şi �aruc� Cantacuzino s-a infiripat _,.o dragoste unică", Cella Delavrancea, op. cit.,p. 67. Bernacd Gavoty, llnunt•r•le /r.u Georg(' Enc:s.:u, Ru<.:urc�tl, 1982, p. 71!. 
2.• _1. Massoff, Gh. Nenişor, op. cit., p. 1 27.  Alături c.le Tony Bulanctra �i Ion Manolcscu a jucat în .,Îndriigostita", 

,,Marşul Nupttal", .. Dama cu carneli i ", .,Nora". 
26 "Sunt foarte bolnavă �i nu-mi pot aduna ic.leile, pllstra!i-mi o pagină pentru o zi de sănătate". 
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"La cântecul ei purpuriu 
Ciocârlia se înalţă veselă-n aer". 

VIOLETA ONIŞORU 

El a dirijat şi pe scena Operei din Iaşi, lăsând ca amintire o baghetă pe care a rupt-o la una din 
repetiţile cu Antonin Ciolan şi care se păstrează şi astăzi în patrimoniul Muzeului de lstorie2K. 

Celălalt este pianistul Alfred C. Alexandrescu care a concertat, alături de Constantin Nottara
junior, Câtulescu Popovici şi Fior Breviman, în Aula Universitătii ieşene în iunie 1 9 1 829şi mai apoi pe 
scena Teatrului Naţional, unde a executat quartetele de Faun� şi Mozart. şi quintetul de Dvorak10• În mai 
1920, el dedică proprietarul albumului un fragment de melodie : 

.. Le rideau de ma voisine se souleve lentement"3 1 •  
Alte semnături sunt identificate de noi, precum cele ale lui Georges, duce de Sparta, ş i  Vicent 

de Ludy, în timp ce unele rămân nedescifrate încă. Albumul prezentat surprinde, pentru o clipă, 
atmosfera de destindere ce a însoţit momentele de mare tensiune din trecutul nostru, legate îndeosebi de 
capitala Moldovei despre care regina Maria scria în ziua reîntoarcerii la Bucureşti : "Oraşul pribegiei 
noastre înseamnă acum pentru noi ceva deosebit şi nu putea fi părăsit fără strângere de inimă"32 

�7 Paul Felix Weingartner. născut în 1 1!63 la Zar.1 (Dalmalia). director al Opt:relor din Berlin şi Viena. A dirijat la 
Londra. l:lruxelles, Paris; /...arou,,,, . ., du XX' .<iede, vul. VI. Paris. p. 1 07 1 .  

2" Piesa arc numărul de inventar 4325. 
''' Eduard Caudella subliniază. în cronica spectacolului, măiestria la pian a lui Alfred Alexandre�;cu; ,.F.venimentul", 

Iaşi. 1 4  iulie 1 9 1 8 .  
J(' ldem. 2 1  iunie 1 9 1 8. 
J l ,.Cortina vecinei melc ridică înccti�or". 
n Mari11. "1'· cit., voi. lli. p. 485. 
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LUCIA IONESCU 

ICONOSTASUL BISERICII "SF. DIMITRIE" DIN OBRUENI (1734) 
ŞI PREOTUL IOAN URSU ZUGRA V 

1 

În satul Obrijeni al comunei Popeşti, fostă Veleşani, situată în per.imetrul judeţului Iaşi, cu curţi 
boiereşti, arse de poloni la 1 6861,  se află o biserică din zid cu hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, 
ridicată prin strădania postelnicesei Maria Holban, în anul 1 8252• Ea a fost construită pe locul unei mai 
vechi bisericuţe din lemn, cu temelie de piatră, având hramul Adormirii Maicii Domnului, ctitorită de 
"giupânul Lupaşco Tuduri , negustor din Eşi, la leat 7242 ( 1734)", conform datării de pe icoana de hram. 

Un document] din 7250 ( 1 742) iunie 2 atestă existenţa bisericii la acea dată, întrucât Gavril sin 
Gheorghită Veliieco "ce sunt trăitor la sat, la Frăteni, în tinutul Cârlegături i, dă zapis la mâna lui 
Lupasco 

'
negutătorul din Esi, că având câteva părti di mosie, de la părintii săi, în Plesesti si făcând 

dum�eal�i giu�ânul Lupaşc
'
o, neguţătorul o biseri�ă la sat�l Du mi sale, a�ume Obrijen

'
i . : . ,  ia ţinutul 

Cârlegăturii, unde iaste hramul Uspenia", îi dăruieşte acestei biserici o jumătate de sat", de Pleşeşti, 
partea de jos". 

Dania făcută bisericii la acea dată este discutabilă (şi o relatăm fiind chiar amuzantă), întrucât 
printr-o scrisoare4 datată la 7273 ( 1 755) iunie 2 1 ,  acelaşi Gavril Veliieco mărturiseşte că "a vândut 
partea sa de moşie Pleşeşti, răposatului Lupaşco neguţătoriul, drept 50 de lei, măcar că în zapis scrie 60 
de lei. Iar pentru un zapis de danie, pe această parte de moşie, acestu zapis s-au făcut cu vicleşugu, 
fiindcă chemându-mă într-o zi răposatul Lupaşco neguţătoriul şi făcându-să masă şi eu atunci fiind cu 
chef, am iscălit zapisul". Rezultă deci, că zapisul corect a fost de vânzare şi nu de danie, făcut bisericii 
din Obrijeni. 

Din ctitoria de la 1 734 a lui Lupaşco Tuduri , a rămas doar iconostasul, care va fi montat în 
noua clădire a bisericii de la 1 825, cu adaptările cerute de noul spaţiu interior, devenit mai mare datorate 
adaptării dimensiunilor sale reduse (de 320/520 cm). Pentru că a fost conceput la proporţiile vechii 
bisericuţe, iconostasul va fi completat pe cele două laturi, cu icoane de secolul al XIX-lea ( 1 825), motiv 
pentru care apare şi o a doua icoană de hram, cea a bisericii noi, avându-1 reprezentat pe S.t: Mare 
Mucenic Dimitrie, hramul vechi fiind Adonnirea Maicii Domnului. 

Completările cuprind şi cele două uşi diaconeşti, cu reprezentarea Sftnţilor Arhangheli Mihail 
şi Gavriil, dintr-o etapă mai târzie. Iconostasul este aşezat pe un suport din zid, astfel că poalele de 
icoană sunt pictate în ulei direct pe tencuială. 

Din nefericire, în ceea ce priveşte sculptura decorativă a iconostasului, motivele vegetale, 
iniţial aurite, au fost acoperite cu lunar. Repertoriul decorativ cuprinde motive predominant vegetale ; 
este utilizată cu preponderenţă frunza de stejar, dispusă ritmat, alcătuind frize şi diferite forme 
geometrice şi florale. 

Parapetul este alcătuit din semicolonete ce încadrează icoanele împărăteşti (cele ce încadrează 
uşile împărăteşti au fost înlocuite în timp), pe a căror suprafaţă sunt dispuse simetric motive vegetal 
florale. Capitelele, cu decor vegetal susţin arhitrava decorată cu aceleaşi motive. O friză din vreji şi 
frunze de acant în traseu sinuos, închid în cercul lor motivele florale. 

Deschiderile celor trei uşi sunt în arc trilobat pe a căror timpan sunt dispuse simetric, printre 
lujeri cu flori , câte o pasăre cu capul întors pe spate. Uşile împărăteşti ( 1 47/69 cm) sunt încununate de un 
medalion reprezentându-1 pe Iisus Christo.\· Emanuel. 

Este interesant de observat că spatiul destinat picturii, a câştigat în suprafaţă, astfel că, pe lângă 
scena lradi\ională a Buneivestiri, reprezentată în două mcdalionae mari, drepunghiularc, cu arce în 

' "Ioan Ncculcc". Buletinul Muzeului Municipal Iaşi. (IN). IV. 1 924. p. 1 22. 

' "Ar.uarul Arhiepiscupici Iaşilor". 1930. p. 82. 
� I.N. op. cit . . p. 40. 
• lhidem. p. 42-4 3 .  
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acoladă, în care cele două personaje apar figură întreagă, registrul inferior al uşilor cuprinde în câte două 
medalioane îngemănate, despărţite prin semicolonete, cu arce în plin cintru, pe Sf Vasilie cu Sf Grigorie 
şi pe Sf Ioan Evanghelistul cu Sf Nicolae, tot figură întreagă. O decoratie alcătuită din vreji şi flori este 
distribuită în spaţiul destinat sculpturii .  

Frizele de icoane, devenite mai mici şi mai numeroase, sunt ritmate prin verticalitatea 
colonetelor ce le separă, forma şi decoraţia lor fiind diferită. Astfel, la prăznicare, semicercuri încadrează 
frunza de stejar dispusă în evantai ; semicolonetele de la şirul Sfinţilor Apostoli susţin arce trilobate, cu 
motivul vegetal, având aceeaşi formă, prins simetric în timpan ; Sfinfii Profeţi sunt reprezentanţi într-un 
lanţ de medalioane rotunde, decora�a vegetal-florală fiind plasată în spaţiile dintre ele. 

Frunza de stejar reapare şi la coronament, printr-o înşiruire oblică, la friza marginală şi dispusă 
radial la Crucea Răstignirii şi molenii. Între cele două molenii şi Cruce este plasat câte un vas cu flori, în 
care motivele fitomorfe sunt distribuite într-o simetrie perfectă. 

Aşadar, decorul iconostasului îşi păstrează elementele tradiţionale din ornamentica sculpturii în 
lemn, însă, firesc, el se îmbogăţeşte şi se diversifică. Constatăm modificări în concepţia decorativă, în 
tehnica de executie, meplat-ul traditional fiind înlocuit cu un relief semiînalt, dar si înnoiri în repertoriul ' ' ' 
decorativ, în care pătrund motive noi pe lângă cele existente deja în ornamentica moldovenească, încă de 
la mijlocul secolului al XVII-lea, de Renaştere târzie şi baroc (vreji şi valute vegetale, flori de acant şi 
lalea). 

Sperăm într-o consolidare şi curăţire competentă a acestei piese pentru a i se putea reda 
calitătile artistice incontestabile si strălucirea de odinioară. ' Caracterul decorativ ai ansamblului iconostasului bisericii din Obrijeni este determinat şi de 
concepţia artistică a autorului icoanelor, care a fost preotul zugrav Ioan Ursu, după cum precizează 
inscripţiile în limba slavonă aflate la subsolul icoanelor împărăteşti şi a icoanei de hram5 : 

"Eu iereu Ioan Ursu cu soţia sa preuteasa Maria . . . 7242 . . .  zugrav . . .  ". În arhiva bisericii se 
păstrează primul pomelnic de ctitori, transcris în limba română, după originalul în limba slavonă, la 
27.03 . 1940, de către preotul econom Nicolae Butescu (precizare făcută de autor), într-un manuscris din 
1 9466, astfel că Lista celor vii începe cu "Preotul Ursu zugrav şi preuteasa lui Maria, cu copii lor Mihail 
si Ion". ' 

Inscripţia de pe icoane este transcrisă de Constantin Bobulescu7, iar pe "Popa Ursu" îl 
menţionează în "Date cu privire 

.
Ia unele biserici din judeţul Iaşi" ca autor al picturii bisericii din 

Obrijeni. 
Concepute de mici dimensiuni, icoanele devin mai numeroase, Popa Ursu îmbogăţind şirul 

scenelor iconografice. 
Tehnica tradiţională de lucru este respectată de autor; pe blaturile orizontale din lemn de tei 

este lipită pânza, preparată cu un grund foarte fin, ce serveşte ca suport picturii. 
Reprezentarea propriu-zisă este aşternută pe o suprafaţă adâncită faţă de chenar. Fondul de aur 

este utilizat la toate icoanele. Pictate în tempera, cromatica este bazată pe acorduri subtile ;  sunt utilizate 
cu predilecţie roşurile calde, ocruri-brunuri şi verdele de China. Tonalităţile de cald - rece sunt în acord 
perfect, desemnând zonele de lumină şi umbră. Desenul sensibil, este caligrafiat cu umbră, negru, dar, 
uneori, şi cu roşu şi alb. 

Icoanele împărăteşti (80/47 cm), se încadrează tipologiei tradiţionale medievale moldoveneşti, 
intervenţia autorului păstrându-se în domeniul decorativului unde calităţile de miniaturist ale zugravului 
Popa Ursu, sunt puse în valoare în redarea figurilor şi a urnamenta\iei ce împodobeşte Lrnnurile şi 
veşmintele. 

Trăsături le personajelor sunt redate cu multA fineţe , printr-o grafie sinuoasă pe o carnaţie 
realizată printr-un modeleu ton pe tin. Chipurile sunt interiorizatc. Veşmintele prezintă o încărcătură 

� Manuscris docu�nl, ce. N. llulcscu, 1 946. 
· " Arhiva bisericii ,.Sf. Dimitrie", Obrijcni. 

7 C. Bobulescu, Dute cu privire lu unele biserici din judeţul /uşi, în ,.Anuarul Comisiei Monumcntclor Istorice" 
(A CM[). Chişinău, voi. II, 1 927, p. 1 53 .  
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grafică de ornamente şi haşuri, realizate cu auriu, roşu, negru şi alb, cu predilecţie la icoana Maicii 
Domnului cu Pruncul, unde bogătia coroanelor si a galonului maforionului Mariei dovedeste virtuti de 

' ' ' , 
maestru. 

Numărul prăznicarelor (23/25 cm) s-a mărit, ordonarea lor cronologică începând cu scenele din 
viata Fecioarei : Nasterea, Prezentarea la templu, Bunavestire, si se continuă cu ciclul din viaţa lui Iisus : 
NaŞterea, fntâmpi�area Domnului, Botezul, invierea lui fAză�, iar după Sf Mahramă plasată central, 
Intrarea Domnului în Ierusalim, Pogorârea la iad, Necredinţa lui Toma, fnălţarea, Schimbarea la faţă 
(aici cronologia a fost întreruptă) şi Adormirea Maicii Domnului. 

Compoziţiile respectă schema iconografică tradiţională, intervenţiile zugravului dovedind 
înclinaţia sa spre narativism. Elementul decorativ devine sporadic ;  reprezentările se limitează la o tratare 
grafică a cadrului arhitectonic în care personajele sunt plasate echilibrat, cu o notă dinamică 
caracteristică. Sublinierele grafice sunt în concordanţă cu accentele cromatice şi cu modul de distribuire 
a culorii ca pată. 

Calităţile de portretist ale lui Ioan Popa Ursu, sunt puse din nou în valoare în reprezentările 
Sfinţilor Apostoli şi Sfinţilor Prooroci. Sfinţii Apostoli (30/25 cm), reprezentaţi bust, încadrează Deisis-ul 
care nu mai păstrează nimic din impunătoarea şi fastuoasa scenă tradiţională. Compartimentată în trei 
icoane de .sine stătăt\)are, ea este redusă la dimensiunile frizei Apostolilor. Atât Iisus, care 
binecuvântează cu ambele mâini, cât şi Maica Domnului şi Sf. Ioan Botezătorul, sunt redaţi bust, cu o 
tratare sobră, fără nici un fel de încărcătură ornamentală ; haşurile închise şi aurii ale veşmintelor sunt 
singurele accesorii decorative la care recurge autorul. 

În ultima friză de icoane aparţinând ciclului Sfinţilor Prooroci (d: 24 cm), având plasată în 
centru pe Maica Domnului Oranta, regăsim aceleaşi calităţi portretistice, subliniate la friza Apostolilor, 
fiecare personaj fiind bine individualizat. 

Inscripţiile, plasate în partea superioară la prăznicare şi de o parte şi cealaltă la portretele din 
frizele II şi III de icoane, sunt caligrafiate cu negru, pe fondul de aur, în slavonă. 

Colportând toate datele privind iconostasul bisericii din Obrijeni, considerăm că ansamblul 
sculptura} şi pictural reprezintă noua etapă parcursă de arta moldovenească la începutul secolului 
al XVIII-lea, cu influenţele sale de factură populară, iar opera artistului - preotul paroh Ioan Ursu 
Zugrav, ilustrează o interpretare autohtonizată a iconografiei tradiţionale post-bizantine. 

II 

Un studiu ulterior analizei picturii iconostasului bisericii Sf Dimitrie din Obrijeni, prezentat ca 
operă a preotului zugrav Ioan Ursu, la anul 7242 ( 1734), ne-a adus mai multe mărturii documentare 
privind pe preotul Ioan Ursu şi familia sa, acestea constituindu-se ca cel mai bogat fond documentar 
referitor la un zugrav, de pe tot parcursul secolului al XVIII-lea. 

Constantin Bobulescu în "Banul Tănasă Gosan" ", făcând genealogia neamului banului Tănasă 
Gosan, precizează că străbunicul Gosănestilor purta porecla "Ursul Gosan de visterie" si semna Ursul ot 
visterie, sau de la visterie. El era legat p;in căsătorie de "locuril� de gios ale Covârlui�lui unde urmasii 
stăpânesc moşia Slobozia-Băniasa", conform unui document din 22 Mart let 7237 ( 1 729), publicat şi de 
1. Codrescu în Uricariuf. 

Acelaşi autor mai precizează că banul Tănasă Gosan, a trăit între anii 1 769 - 1 82 1 ,  iunie 1 7  si a 
avut doi fraţi : Nicolae Poste1nicul, atestat prin documentul din 26 Decembrie; let 7232 ( 1724) si ' pe 
istoriograful sau zugravul iereu (preot) Ursul. 

' 

Semnătura zugravului apare la biserica din Obrijeni pe cele două icoane împărăteşti, în li mha 
greacă, cu precizarea datei 1 O august 1 734 şi pe icoana veche de hram a Adormirii Maicii Domnului, în 
limba slavonă ,.Mult păcătosul preot Ursul Zugrav anul 7242 ( 1 734) A ugust I Q10• 

• Idem, Banul Tiinu.\'11 Go.,·un, 1 Bu�.:un:�ti. 1 929, p. 16 .  
9 Th. Codrescu . .. Uricariul". Vll. p.334. 
1° C. Bobulescu, op. dt., p. 16.  
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Date referitoae la preotul pictor le găsim publicate de Gh. Ghibănescu în Buletinul Muzeului 
Municipal "Ion Neculce" 1 1 pe care le redăm în ordine cronologică. Astfel, printr-un document întocmit 
Ia 14  Februarie, Jet 7239 ( 1 73 1 )  "Cos tin vinde preutului Ursul Zugravului o casă cu loc cu tot, lui . . .  şi a 
fiilor moliftii sale, . . .  în Uliţa Strâmbă". Un alt document publicat de acelaşi autor12, este datat Jet 724 1 
( 1 733 ), Mart 20 şi cuprinde zapisul prin care Preutul Dumitraşcu capătă danie casele Antimiei, femeia 
lui Ion Paraschiv. Calitatea preotului Ursu în această tranzacţie este consemnată chiar de el, mai jos : 
" . . .  Eu popa Ursul Zugrav, am scris zapisul". Semnat "Iereu Ursul Zugrav". 

Pe 20 şi respectiv 29 Mart Jet 724 1 ( 1 733) zugravul Ursu mai scrie două zapise de danie către 
preotul Pănteleiu din partea a două femei, pentru a fi pomenite la liturghie. În ambele, el încheie .,şi eu 
popa Ursul Zugrav am scris "zapisul cu zisa Antemii" sau a "Jderoaie". Semnat "Erei Ursul Zugrav". 
Documentele au fost publicate tot de Gh. Ghibănescu în "Ion Neculce" n. 

În aceeaşi calitate îl găsim şi în documentul din Genar 30, Jet 7242 ( 1 734)14, deci anul în care 
pictează iconostasul de la Obrejeni, în care un oarecare Iacov, dând o scrisoare .,dumisale logofătul 
Ursului ot visteriei", acesta .,au chemat pe preutul Ursul şi pe preutul Dumitraşco ca să se facă zapisul" ; 
iar jos nu uită să încheie cu formula obişnuită "Şi eu popa Ursul Zugrav am scris zapisul cu zisa lui 
Iacov". 

În numărul din 1925-1 926 al Buletinului "Ion Neculce" 15, este publicat un alt document 
datând din Septembrie 15 , Jet 7254 ( 1746), care precizează că "Preutul Ion Zugravul vinde postelnicului 
Constantin, o casă cu locul ei pe Uliţa Pârvuleştilor, ce zice acum Uliţa Strâmbă". 

Acesta ar fi ultimul document în care mai apare preotul zugrav, întrucât în anul 7259 ( 1750) 
Sept. l ,  este întocmit un zapis111 prin care Maria, prcoteasa preotului Urşul Zugrav, face un nou act de 
vânzare către Constantin postelnic, pentru casa cu locul ei de pe Uliţa Strâmbă. De această dată, 
negocierea este făcută între Maria, "adecă eu Maria, preutiasa preutului Ursul Zugravu împreună cu fiii 
mei Preutu Ionuţ (ă) şi Roman şi Toader şi Sandul şi Ilinca . .  . ' '  şi se încheie prin "Az(eu) Ion am scris 
zapisul" şi semnează Ion Ursul. 

Dacă supoziţia noastră este corectă, atunci ar reieşi că între anii 1746 şi 1 750, putem situa data 
morţii preotului Ion Ursul Zugrav. 

Dintre fii acestuia doar unul va moşteni talentul tatălui său şi va îmbrăţişa aceeaşi carieră, 
ucenicind probabil la tatăl său, de unde va învăţa meseria. Este vorba despre Ionuţ, respectiv Popa Ioniţă 
Zugrav, din a cărui operă nu cunoaştem până în prezent nimic, dar pe care îl găsim în documentele 
vremii în dubla funcţie de preot şi zugrav. 

Astfel, în Catastihul Iaşilor la 17551 7  figurează un singur zugrav în Iaşi şi acela este Popa 
Ioniţă ce locuia pe Uliţa Strâmbă. 

Un alt document, datat anul 7273 ( 1 765), Fcbruar, 20, cuprinde un zapis în care apare şi familia 
tânărului preot. Astfel, "Ilinca preutiasa preutului Ioan Zugravul şi cu fiul ei Gheorghe schimbă cu 
nepotul său Toader Blănariul, dând o casă a ei din Uliţa Strâmbă, pentru o altă casă din Muntenimea de 

mijloc". Acest document'x, ca de altfel şi celelalte citate, aparţin fondului Academiei Române în 
"Documente ce vorbesc despre Iaşi". 

În acelaşi an, respectiv 7269 ( 1760) Dechem. 8 îl regăsim pe preotul Ioan Zugrav întocmind şi 
semnând un zapis de danie, din partea rudelor unui alt zugrav, David diacon Zugrav, document publicat 
de asemenea de Gh. Ghibănescu 1q. 

1 1  Gh. < ihibănescu. în /N, I 932. p. 82. 
' 1  lhidem, 1 925. p. 1 29 . 

.. , /hidem, 1. 192 1 .  p. 86 �i. IV. l <J24, p. 1 22. 
•• C. Bobulcscu, "1'· cit . . p. 1 5. 
" Gh. Ghibănescu. np. cir. , 1 925- 1 926. p. 324. 
1" /hidem. 1 923. p. 83-84. 
17 IJcrn. Catastihul laşi lor din 1 755, în IN. 1. 1 92 1 .  p.J 1 .  

'" Idcm, IN. 1 925-1 926. p. 325 : C. Robulescu, op. cit . . p. 1 09. 
'" Gh. Ghibănescu. op. cit., 1 923 .. p. 85-86. 
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Precizăm că preotul Ioniţă Zugrav este menţionat şi în 1. Furnică "Industria şi dezvoltarea ei în 
Tările Românesti" 20, si de N.  Iorga în "Scrisori si zapise de mesteri români" 2 1 •  

' ' ' , ' 

Putem considera că opere ale acestor artişti zugravi , popa Ioan Ursu şi Ioan Zugravul să se fi 
păstrat în număr mai mare, faptul însă, că ei arareori îşi semnau lucrările, ne lipseşte de posibilitatea unor 
eventuale atribuiri. 

Revenind la inscripţii le care cuprind semnătura zugravului Ion Ursu, aflate pe cele două icoane 
împărăteşti şi pe icoana de hram, ale iconostasului bisericii S.f Dimitrie din Obrijeni ,  considerăm că 
documentele enumerate în publicaţi i le citate mai sus,  sunt inexacte. 

Probabil textele au fost preluate incorect de la o sursă la alta, întrucât prin fotografierea lor 
direct pe icoane şi mărirea fotografii lor s-au descifrat următoarele : 

Prima inscripţie se află dispusă în stânga şi în dreapta jos, la icoana împărătească a Maicii 
Domnului cu Pruncul, sub picioarele tronului : 

- în stânga este caligrafiat pe un singur rând cu alb, în limba slavonă : "Istoriograf Iereu Ursul" ;  
- inscripţia din dreapta conţine data : 7242, August, 9. 

• 

2. A doua inscripţie se află dispusă în dreapta jos, la icoana împărătească a Domnului I isus 
Christos Pantocrator, sub picioarele tronului :  

- în stânga, este caligrafiat tot c u  alb, pe un singur rând în slavonă : " . . .  (primele litere sunt 
i lizibile), Istoriograf Iereu Ursul" ; 

- inscripţia din dreapta conţine datarea : 7242, August, 1 O. 
3. În colţul din stânga jos al icoanei de hram Adormirea Maicii Domnului, este caligrafiat cu 

alb, în limba slavonă, pe două rânduri : 
- primul rând : "Mult păcătosul Iereu Ursul Zugrav" ; 
- rândul II ,  stânga : anul 7242, August, 1 3 . 

lo J . Furnică. lndu.l'fria şi dezvnltartw ei in Ţclrile Româ11eşci. 
" N. Iorga. Scri.mri şi zapise de meşteri români, Vălcni. 1 926. p. 1 99. 
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Biserica Sf. Dimitrie din Obrijeni (corn. Popeşti, jud. Iaşi) - /conostasul 

Biserica Sf. Dimitrie din Obrijcni (corn. Popc�ti, jud. Ia�i) 
Detaliu cu isctllituru lui Ursu Zugravul de pe icoana de hram 

( . 
� 
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Iisus Hristos Pantocrator (icoand împdrdteascd) 
Sf. Ioan Botezdtorul (icoand împdrdteasd1) 

Maica Domnului cu Pruncul (icoană împc1rdreasclf) 
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VIRGINIA VASILOVICI 

REVIZUIREA PARTENITĂTD UNOR TABLOURI , 

DIN GALERIA UNIVERSALĂ A PINACOTECII IEŞENE 

ColecVa de pictură universală a vechii Pinacoteci ieşene cuprinde lucrări �in epoci
. 
şi

� 
şcoli 

diverse, majoritatea nesemnate. În trecut, pictorii îşi iscăleau destul de rar operele, Iar atunci cand ? 
făceau căutau să-si amplaseze numele prin cele mai tenebroase şi mai lăturalnice zone ale panoului, 
parcă anume spre

' 
a produce derută, sporind aura de mister a unei înfăptuiri. Parte din aceste piese 

figurează în inventarul muzeului cu o paternitate anonimă ce se dovedeşte, în timp, destul de
. 
greu 

descifrabilă. Alte lucrări, din aceeaşi categorie, sunt inserate în scripte sub un nume patern adesea mcert 
ba chiar eronat care incumbă verificări riguroase, pe traseul anilor. 

Mai există, în fine, partida restrânsă a producţiilor iscălite, a căror investigare se conturează ca 
mai Iesnicioasă totusi si aici cercetătorul se confruntă, uneori , cu situatii confuze ce se doresc rectificate. 
M-a preocupat, cu ��Iti ani în urmă, elucidarea paternităţii a două pic�uri realizate de un artist bulgar şi, 
mai apoi, o a treia datorată unui artist austriac. Lucrările, expuse toate trei în ultima sală a Galeriei 
universale, sunt etichetate ca opere ale altor autori decât cei care şi-au marcat creava cu propria lor 
semnătură. 

Din arta bulgară este vorba de două mici portrete pandante, Portret de bătrân şi Portret de 
bătrână, pictate în ulei pe carton (0,330x0,245) care au jos, în stânga, în�risă lizibil Cl,l roşu, în alfabet 
latin, semnătura : A. Petrc�ff. Pe eticheta lor figurează un pictor : Al. M. Petro.ff, născut în 1 84 1 .  

Aceste tablouri ne-au fost transferate, în anul 1963, de către Muzeul Naţional de Artă al 
României care le avea achiziţionate, din anul 1950, prin forul tutelar, de la colecţionarul bucureştean, 
Naum Ghica. Menţionăm că, deşi piesele sunt semnate A. Petroff, pe lista de transfer numele autorului 
este trecut Al. Petroff. 

Lucrările reţin atenţia nu doar prin calităţi tehnice dar prin modul de interiorizare, prin firescul 
reprezentării. Coloritul tern, vestimentaţia modestă, uzura de pe chipuri, privirea coborâtă, reculeasă, 
sunt tot atâtea mijloace prin care interpretul reuşeşte să traducă realist dar şi cu o discretă undă 
sentimentală, etapa de viaţă, condiţia socială şi, mai ales, starea psihică a personajelor. Din analiza celor 
două mostre se discerne mâna unui sensibil portretist, necunoscut însă nouă. 

Într-un singur dicţionar de artă din cele parcurse, şi anume cel al lui E. Benezit, sunt pomeniţi, 
sumar, patru pictori Petroff, toV din şcoala rusă a sec. al XIX-lea, figurând cu una sau câteva lucrări în 
Galeria Tretiakov din Moscova 1 • Presupunând că şi autorul portrete lor în discuţie ar fi un pictor rus din 
secolul trecut, poate chiar M.A. Petroff, născut în 1 841 , care a realizat (după cum se specifică în 
dicţionar), tabloul Pensionarul, am întreprins, în anii anteriori, o corespondenţă repetată cu Galeria 
Tretiakov. / 

Secretara ştiinţifică a Galeriei , doamna A. Amşinskaia, într-un răspuns laborios, ne lămureşte 
însă ferm, de la început, că autorul portretelor de la Iaşi "nu este M .  Petrov care a executat tabloul 
Pensionarul aflat în Galeria Tretiakov, ci este A. Petrov (Atanasi Petrov) de naţionalitate bulgară, care a 
studiat în Rusia". Judecate după fotografii şi după coloritul descris de noi, lucrările, apreciază specialista, 
prezintă evidente asemănări cu portretele altor pictori bulgari care, între artii 1 860-1 870, au învăţat în 
Şcoala de arte din Moscova, printre aceştia şi Hristo Ţochev2• 

1 E. Bcnczil. Dicrinnne�ire cririque et drwumenwire des peintres. sculptt!'Ur.\·. dessinateurs et graveurs, tome, VI, 
Paris, 1 966. p. 629, mentionează pe Petroff Michail Alt:xandrovici. n. 1 84 1 ; Petroff Nic., Filipovici. n. 1 872 ; Petroff Nic. 

Petrovic i .  1 1134-1 876; Pctroff Vasile, Pclrovici, I770- 1 8 1 1 .  
2 Christo Ţochcv ( 1 847-1 883) se numără printre cei mai importanti pictori laici din perioada de renaştere a artei 

bulgare, alături de Dimitrie Dobrovici, Stanislav Dospcvski şi Nicolae Pavlovici (cf. Athanas Bojkov. Le.� an.\· plastiques en 
Bulgarie. Solia. 1 ')64, pp. 63-66). 
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Mai departe, pe baza unor atente cercetări bibl iografice şi de arhivă\ doamna Amsinskaia ne 
furnizează datele, câte se cunosc, despre pictor: Născut în oraşul bulgar Losen, dintr-o familie săracă, 
vine să studieze pictura în Şcoala de artă din Moscova, sus(inut de un Comitet de ajutorare slav. 
Sănătatea şubredă nu-i permite frecventarea ordonată a cursurilor totuşi ,  talentat fiind, Petrov 
promovează, "cu distincţie", dintr-o clasă în alta. Prezenţa sa la studii este semnalată între anii 
1 867- 1 874, avându-1 printre profesori pe un cunoscut pictor, E.I. Sorokin. În 1 875 obtine mica medalie 
de argint pentru tabloul Bucătăria4• În acelaşi an, la cerere, i se eliberează diploma de �bsolvire a scolii ,  
ca pictor ,,fără frecvenţă". Atanase revine în patrie pentru scurt timp, spre a se stabili apoi din �ou în 
Rusia, ca profesor de desen, se pare, în tinutul Novorosiisk unde moare. Multi artisti bulaari statorniciti ' , ' o ' ' 
în aceeaşi perioadă în Rusia, obişnuiau să-şi schimbe numele, probabil că şi A. Petrov a procedat la fel. 
Asa se explică faptul că atât activitatea creatoare, pe care a desfăsurat-o aici cât si data si  locul mortii ' ' ' ' ' ' 
sale au rămas necunoscute până în prezent, ne spune cercetătoarea de la Tretiakov. 

Judecate după maniera de tratare, care depăşeşte rigiditatea şi tipicul unor s tudii academice, 
cele două picturi se pot plasa în ultima parte a sec. al XIX-lea, iar iscusinţa cu care sunt interpretate 
ne îndreptăteste a-l si tua pe Atanase Petrov (Petroff) printre portretistii de seamă din aeneratia si ' ' ' o ' ' 
din ţara lui. 

De la colegii Galeriei Tretiakov, cercetătorii bulgari au luat repede cunoştinţă despre lucrările 
lui Petroff, aflate la Iaşi. Astfel Muzeul Naţional din Varna, la începutul anului 1 974, şi-a manifestat 
dorinţa deosebită de a obţine relaţii privitoare la cele două portrete pictate de artistul care, în faza de 
tinereţe, executa icoane la Varna şi Şumen dar, despre a cărui activitate nu se mai deţineau nici un fel de 
informatii ,  după ce acesta îsi încheiase studiile în Rusia. Am trimis Muzeului din Varna fotografii si date ' ' ...... ' 
ale lucrărilor în discuţie care stârniseră, după cum se vede, un special interes. 

Nu le-am putut satisface însă, colegilor bulgari, curiozitatea în privinţa filierei de provenienţă a 
tablourilor (întrebarea ne fusese formulată, de altfel, şi de către Galeria Tretiakov). Din nefericire, în 
perioada în care am întreprins unele investigaţii, proprietarul din trecut al picturilor, bucureşteanul Naum 
Ghica, nu mai era de găsi t  în str. Popa Tatu, murise de patru ani, iar descendenta sa nu mi-a putut oferi 
nici o lămurire din cele scontate. Cu dorinţa de a-mi încheia demersurile, am dirijat şi către Biserica 
bulgară din Bucureşti, str. Doamnei, o corespondenţă, rămasă însă şi aceasta fără răspuns. 

Cercetarea mea am comunicat-o în cadrul secţiei, într-o şedinţă din anul 1 973 dar fără a o şi 
publica, tocmai fi indcă n-o consideram finalizată. Tot atunci, cu propria-mi mână, am procedat la 
etichetarea corectă a celor două piese din muzeu. N umai că, ulterior, la un moment în care s-a efectuat, 
probabil, o nouă transcriere a etichetelor galeriei, s-a revenit, mecanic, la vechea eroare. 

Câteva date despre creaţiile lui A. Petroff, le-am amintit şi într-o comunicare, susţinută în 
noiembrie 1 974, la Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, în cadrul unui simpozion ale cărui lucrări au fost 
publicate în anul 1 977. 

Avem mulţumirea de a şti că sunt păstrate în Muzeul de artă din Iaşi, două mici producţii 
semnate de mâna lui Atanase Petroff, acest înzestrat portretist bulgar căruia i-a fost hărăzită soarta să 
rămână aproape necunoscut în ţara lui de baştină. 

Tot din ultima sală a Galeriei universale, mi-a stăruit în atenţie, spre clarificare, paternitatea, 
evident eronată, a unui tablou de dimensiuni apreciabile, un peisaj cu animale, purtând titlul Goana şi 
prinderea unui bursuc, ulei pe pânză ( 1 ,040x 1 ,525). Începând din timpul direcţiei lui Emanoil P. 
Bardasare, deci de aproximativ nouă decenii, tabloul figurează în muzeu ca operă a unui artist german, 
Johunn Fricdrich Dictrich. Trăind înt n.: anii 1787- 1 R4n, Dietrich a des fă� urat o destul de amplă ac ti vi tate 
creatoare, impunându-şi numele în cadrul Şcolii de artă din Stultgart. 

Tahluul face parte din lotul celor 30 de picturi dăru ite Muzeului de artă, în noiembrie 1 H60, de 
dltrc avocatul Costachc Dasiadc . pe lista întm: m i l ă ,  la momen t u l  dunatici, fi i nd trecut ca "depins de P. 

' În corespondenta sa. doamna Am�inskaia face pre.:i t.an.:a d\ datei.: despre Atanase Pctrov au fosr extrase din Arhiva 
Şcolii de artă uin Moscova precum şi din puhhca{t tlc: E. Lwowa. A rta Bul�:ariei. cd. lskusstvo. Moscova, I Y7 1 ;  Asena 
Vasilicva. Mllf::Şirii rt:IWŞierii hul�:ure. Solia, 1 965. pp. 51;15. 599 fiOO ; E. Lwowa, Din i.•·foria lt:g{1turilor Clrtrstil.'e m.•·o-bull(are 
intre anii 50-70 ai .wtc·. XIX (arti..:ul in Dme din ln.l'liturul de Clrte p/a.,·til 'f', car(l·.a 3. 1 960. ed. Acad. de şr i intc bulgare, p. 25 1 ) .  

' Tahloul a fost reprodus î n  jUJ nalul //us/r{qiwreu univa.mld, T. 1 4. 1 H75. aug. 9, nr .  345. p. 1 22.  

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro 



----------------�PA�TE�R�NIT�A�TE�A�U�N�O�R�T�A�B�L�O�U�R�I�D�m�Prn�O�TE�C�A�lli�Ş�E�A�N�Ă�------------2 1 1 
Pir au la 174 1  .. � Cu aceeasi paternitate apare înscris şi în inventarul muzeului, alcătuit de dir_ecto__rul �h .  

P 
g 

· A • 
1 1 865�> Fiindcă data 174 1  (la care se specifică a fi creat tabloul) este antenoara amlor 

ana1teanu m anu · 

1� � t t�) frapează din capul 
de viată ai artistului J. Fr. Dietrich, paternitatea acestuia ( asata neargumen a a 

Jocului
' ca inexactă, impunând o verificare. . . . . A � f� � 

La un examen, cu lupa, am remarcat în zona dreaptă a p�noulu1 . o �nscnpţle mtunecata, . ara a o 

putea desluşi. Mandatul de-a analiza lucrarea, l-am transmis, la randu-m1, t1�ere1 , mult}egreta�e1
� 
coleg

�
e 

Doina Munteanu, care avea speciale disponibilităţi pentru cercetare. �dău
_
gan� _

la lupa o l�mm
_
a �laba, 

razantă, muzeografa noastră a reuşit să descifreze în partea . dreapta a p1cturn, � �ub vern1Ul Vl
.
tnficat, 

semnătura si data pe care, literă cu literă, cum a putut, le-a Şl desenat pe o �oala. !· . Purgau .fc t � 741. 
Tabloul pu;ta deci niste date care coincideau întocmai cu cele ce fuseseră ret!nute m mventarul lm Gh. 

Panaiteanu si anterior
' 
în tabelul donatiei lui Const. Dasiade. . . 

în
' 
articolul 

'
său, Culise mu�eistice, pe care a apucat să-1 pub}i�e în �lmanahul "�on�orb1r� 

literare" (laşi. 1986, p. 201 ), Doina Munteanu aminteşte tabloul pe care 11 mvestlgase, concluz10nand ca 
autorul mentionat în inventarul lui Panaiteanu. este cel adevărat. 

Paternitatea lucrării, rămasă însă la vechiul stadiu, continua să mă preocupe. Spre a o 
contracara îmi era necesar un plus de argumente. 

În dicţionarele de artă sunt amintiţi .. succint, mai multi p_ic��ri din fa��lia Purgau (Burgau), 
activi la Viena în sec. XVIII, dintre care unul smgur are prenume cu 1mţ1ala P. Phtltpp Purgau. Acesta se 
poate presupune că este autorul tabloului de la Iaşi , supoziţia sustinându-se şi prin alte câteva trăsături 
biografice (legate de subiectul şi datarea tabloului). Ar fi vorba, aşadar, de Johann Philipp Purgau născut 
în 1709 la Linz care din 1 720 se stabileste la Viena, specializându-se în pictura de animale7• 

Cu sprijinul colegilor Georgeta Podoleanu şi Aurel Istrati care mi-au procurat reproduceri ale 
pânzei, având şi concursul direcţiei, în anul 1994 am adresat o corespondentă Muzeului de Istoria Artei 
din Viena, la datele despre tablou ataşând, în copie, şi semnătura, aşa cum o păstrasem grafiată de colega 
Munteanu. 

Împărtă�ndu-ne prezumţia, Muzeul vienez ne-a oferit, în primul rând, fotografii după lucrările 
de Philipp Purgau existente în propria colecţie şi anume două tablouri cu păsări, dintre care primul, 
Piţigoi în .frunziş, este semnat de artist. Totodată ne-a transmis, xerografiată, dintr-un Ghid al Galeriei de 
tablouri, pagina în care apar trecute cele două picturi , la prima dintre acestea fiind reprodusă, în facsimil, 
şi semnăturaH. "Pictura după care ne-aţi trimis fotografii, este probabil de Johann Philipp Purgau" . . .  "una 
dintre cele două mici picturi din Galeria de tablouri a Muzeului de Istoria Artei din Viena, este semnată, 
iar forma semnăturii este foarte apropiată de cea a picturii dumneavoastră", conchide, în răspunsul său, 
directorul Departamentului de pictură al Muzeului vienez. 

Comparând, pe bază de fotocopii, lucrările din Viena cu cea din Iaşi , se desprind uşor unele 
similitudini în organizarea compoziţiei, în localizarea acesteia (cadrul geografic cu relief deluros în 
fundal, se repetă la toate trei de o manieră aproape identică) precum şi în redarea unor detalii 
(accidentele de teren din prim plan, felul vegetatiei, mai ales frunzele de acant). dar, dincolo de atari 
argumente, probând o aceeaşi mână executantă, semnătura şi data, înscrise pe tablou (a căror 
autenticitate este reliefată şi prin confruntarea cu semnătura altei opere de artist), reprezintă pledoaria cea 
mai convingătoare în favoarea autorului Purgau. 

Aşadar, la lucrarea avută în studiu, paternitatea lui J. Fr. Dietrich se infirmă fără urme de 
îndoială. Reiese clar că inscripţia de pe tablou n-a fost cunoscută de Emanoil Bardasare şi probabil nici 
de Gheorghe Panaiteanu. Pictura pare a nu fi suferit niciodată intervenţii de restaurare şi deci semnătura 
şi data, bine mascate sub verniul înnegrit, n-au ajuns să fie de nimeni sesizate în trecut. E posibil ca 
aceste date să-i fi fost furnizate colecţionarului Dasiade de către persoana sau firma care i-a pus la 
dispoziţie lucrarea. 

Tabloul este elaborat cu exigenţă, evidenţiind pe un îndemânatic pictor animalier (care şi-a 
asimilat, conştiincios, lectia unor înaintaşi din domeniu). Comparat cu celelalte două picturi, mai simplist 
rezolvate, se impune să fie retinut ca o producţie marcantă din etapa matură a acestui artist puţin 
cunoscut. 

' Cf. Claudiu Paradais, Valori ule piuurii univer.wle in Muzeul de ancl din /uşi, In�i 1 972, pp. 32-33 (in lista donatiei tabloul este trecut la po,.itill 1 9). 
" /nvomtariu/ Mu.veului Narionul de Tuhlouri elin lct.\'.l'i, efectuat în 27 august. anul 1 865, Arh. St. laşi. Fond 1 R3, Ds. 

4/1 865. f. 2 (verso). pozilill 53. 
7 Cf. Thieme-Recker, All�:emt:ine.r Kanstler/exkrm, voi. 27. 1 933. p. 464. Tot aici se arată cii artistul este reprezentat 

in Muzeul de istoria artei Viena, cu dnuli tnhlouri, dintre care unui semnat. 
M cr. Fiihrer clun·h dit: Gemiilde·GCIIerie. Alte Muister, li, Wien 1 906. nr. 1 67 1 .  1 672. 
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Chiar dacă, în studiile sale, muzeograful vizează prioritar operele de maximă importantă din 
colectie, el nu trebuie să ocolească nici piesele de mai restrânsă anvergură. În cele mai renumite galeri i 
ale lumii ,  alăturj de capodopere, figurează şi creaţii ale unor mici maeştri , nu lip i te de farmec şi de 
valoare. Fiecare obiect din patrimoniul muzeal se impune să fie investigat pe toate fatetele şi prin toate 
mijloacele, spre a-1 evidenţia corect, cu date cât mai complete. Iar una ilin satisfacţllle muzeografului
cercetător de artă este să aducă la lumină creatori mai puţin ştiuţi, unii pe nedrept ignoraţi şi să 
desluşească, totodată paternitatea, rămasă nedeterminată, a unor lucrări care se găsesc în orice muzeu de 
profil. 

Atanase Petroff (sec. a l .  XiX-lea) - Por/ref de hciirân Atanase Petroff (sec. al. XiX-lea) - Por/ref de bciirâml 

Johann Philipp Purgau (l:lurg,au ), n. 1 709 - Goana şi prinderea unui hur.�u�· 
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CLAUDIU PARADAIS 

ISTORIA UNUI TABLOU DIN COLECŢIA 
LUI MIHAIL KOGĂLNICEANU 

În anul 1 885, Mihail Kogălniceanu făcea cunoscut Ministerului Cultelor şi al Instrucţiunii 
Publice că "silit de nevoi de familie, a hotărât să vân<;lă în străinătate colecţiunile sale, dar că socoate de 
datoria sa către ţară a nu săvârşi această dureroasă hotărâre fără a o aduce la cunoştinţa guvernului 
român, fiindcă muzeul său cuprinde o mulţime de obiecte de o valoare deosebită pentru România în 
privinţa istorică şi artistică". Mai departe el declara că este "hotărât a face sacrificii şi scăderi imense în 
pretul de vâzare a colectiunilor sale numai pentru ca acestea să nu iasă din România" 1 • ' 

Văzând că gu
'
vernul nu dă curs propunerii sale din 1 885, el comunică din nou Ministerului 

Instructiunii Publice în 1 886, că fiind constrâns "de trebuinte particulare, a contractat cu Casa Heberle 
(J. Ledtpertz Sohne)

• 
din Colonia, car� operează cele mai m'ari vânzări de colecţiuni artistice din toată 

Germania spre a desface prin calea licitatiunii colectiunile sale, dar că, în contractul ce a încheiat cu 
. . . 

această casă, a rezervat guvernului român dreptul de a alege din aceste colecţiuni acele obiecte care se 
referează la istoria României sau care, prin deosebite cazuri, ar fi de mare interes ca să rămână în ţară" 2

• 
Determinat de acuta criză financiară prin care trecea, şi de lipsa de interes a guvernului în 

această problemă, Mihail Kogălniceanu este nevoit în cele din urmă să scoată la licitaţie - în 1 887 - cea 
mai însemnată parte a colecţiei sale de tablouri. prin firma J.M. Heberle-Lempertz din Koln. Se tipăreşte 
mai întâi un catalog în limba germană, care apare la Koln în anul 1 887 şi în care sunt menţionate şi 
descrise pe scurt 224 de tablouri flamande, olandeze, italiene, franceze, germane, austriece, spaniole etc. 
din secolele XVI-XIX, unele dintre ele fiind atribuite celor mai renumiti maestri din aceste scoli : l • • 

Francesco Albani, Albrecht Altdorfer, Giovanni Bellini, Fran�ois Boucher, Adriaen Brouwer, Brueghel 
de Cat�fea, Lucas Cranach cel Bătrân, Van Dyck, Fragonard, Frans Hals, Jordaens, Poussin, Rembrandt, 
Tintoretto, Rubens, Tiepolo, Tischbein, Tizian, Veronese, Wouverman etc. etc.3 

Potrivit regulamentului şi programului, tipărite în prefata acestui catalog, licitaţia a avut loc în 
ziua de 9 decembrie 1 887 pentru lucrările menţionate de la numerele l-90 şi în ziua de lO  decembrie 
1 887 pentru cele menţionate de la nr. 9 1  până la 1 88 .  

S-a făcut pe bună dreptate, afirmaţia că după această licitaţie nu a mai apărut în presa noastră 
nici o informaţie cu privire la soarta tablourilor lui Mihail Kogălniceanu vândute la Koln şi că ,,Nu 
cunoaştem până în prezent vreo colecţie celebră străină care să posede vreun tablou provenit din colecţia 
Kogălniceanu" 4• Contrariaţi de absenţa totală a informaţiilor, de misterul care a înghiţit, pur şi simplu, 
această impresionantă colecţie de artă după licitaţia de la Koln, unii cercetători au fost - şi mai sunt 
încă- dispuşi să creadă că licitaţia respectivă nici nu ar fi avut loc de fapt.  . .  Dar lucrurile nu stau aşa. Cu 
prilejul efectuării unui stagiu de specializare, în probleme de muzeologie şi istoria artei , autorul 
rândurilor de faţă a zăbovit mai multă vreme prin diverse oraşe ale fostei R.F. Germania, încercând să 
lămurească, printre altele, şi această enigmă. 

Fondată în anul 1 843, firma "Lempertz" - prin care s-a licitat colecţia lui Mihail Kogălniceanu 
în 1 887 - mai există şi astăzi la Koln, ocupându-se exact cu aceleaşi afaceri. Din păcate toată arhiva 
acesteia, de la înfiinţare şi până în 1948, a fost distrusă, iar specialistul de resort al firmei, Herr Dr. 

1 Notă autografă a lui Mihail Kogălniceanu asupra colectiilor sale muzeistice publicată de Augustin Z.N. Pop şi Dan 
Simon.:.scu în vol. M. Knwllniceanu - SL·risori. Note de dildrnrie. DucurqLi. 1 967 . p. 1 80-- 1 8 1 .  

' ldem, p. 1 80. 
' Cf. Cawlog tler Genniilde-Summlun� Sr. Excellenz de.•· Minister.,· Midwel vo11 KuJ:alnicecmo in Bukare.ft. Gemlllde 

nieclerlăndischer. italienischer und deutscher Mcistcr des XVI-XIX. Juhrhunderts. Vcrsteigcrung zu Koln dcn 9. und 1 0. 
Deccmbcr 1 1!87 Vormiuags 9 1 12 Uhr durch J.M. Hebcrlc (H. Lempert7.' Sohne) im Aucliunssaale, grosse Sandkaul 10- 1 2. 
Yerkaut's-Ordnung und Bedingungen siehe umslehchu. Kăln 1 887. Druck von J.S. Slcv�.:n. Briiderstrasse 1 3 .  

• Petre Oprea, Mihail KoJ:tllni�·cunu c:ul.:L'(iotrc.,· de (�rtd, în voi. .,Oillllgiu lui Petre Con<lanlinc•cu - Iaş i . cu prilejul 
împlinirii a 70 de ani", Bucureşti 1 965, p. 669-673 .  
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Schtitte, deşi s-a arătat foarte interesat de problemă, nu cunoştea nimic în legătură cu ea . . .  În lipsa celei 
mai importante surse de informaţii - arhiva firmei -. atentia trebuia îndreptată spre diversele publicaţii 
ale vremii. La Biblioteca Institutului de istoria artei al Universităţii din Koln se găseşte catalogul din 
1 887 al colecţiei lui Mihail Kogălniceanu, dar acesta nu putea să ne ofere nici o noutate, deoarece noi 
înşine aveam, încă din ţară, un exemplar fotocopiat al acestui document. Mult mai rodnică ni s-a părut 
cercetarea colecţiilor de ziare care au apărut la Koln în secolul al XIX-lea : ,.Stadt Anzeiger", ,.Kolner 
Tageblatt", .,Kolnische Volkszeitung". Într-adevăr, în numărul 337, din 6 decembrie 1 887, al celui din 
urmă ziar, am găsit inserată - la pagina 4 a ediţiei de seară - o ştire laconică prin care se aducea la 
cunoştinţă amatorilor de artă că tablourile ,.colecţiei de pictură a excelenţei sale domnului ministru 
Michael von Kogălniceano din Bucuresti", ce urmează a fi licitate în zilele de 9 si 10 decembrie sunt 
expuse în localul de licitaţii (Auctionsl�ale) din Grosse Sandkaul 10-12, unde pot fi văzute mier�uri 7 
şi joi 8 decembrie ale anului respectiv. Deşi laconică, această ştire atestă indubitabil faptul că tablourile 
lui Mihail Kogălniceanu au ajuns la Koln şi că licitaţia a avut loc. Dar ce s-a întâmplat cu lucrările după 
licitaţie, cine le-a cumpărat şi în ce colecţii au ajuns ? Iată întrebări la care ziarele amintite nu ne mai 
oferă nici un răspuns, explicaţia tăcerii lor fiind foarte simplă : după licitare, firma nu mai era interesată 
să facă publicitate lucrărilor vândute, iar ziarele, din proprie iniţiativă şi pe gratis, nu întreprindeau nimic 
în acest sens. 

Următoarele investigaţii au vizat Muzel .,Wallraf - Richartz" din acelaşi oraş, în patrimoniul 
căruia se găsesc celebre opere de artă universală datând din secolul al Xlll-lea şi până în zilele noastre. 
La întrebarea dacă în patrimoniul acestuia sunt tablouri provenind din colecţia lui Mihail Kogălniceanu, 
directorul Bibliotecii muzeului - Herr Dr. Albert Schug - ne-a răspuns, în foarte scurt timp, prin 
intermediul unui sistem electronizat de evidenţă : "es gibt nicht" (nu există). Că informaţiile pe care le 
oferă chiar şi asemenea sisteme de evidenţă nu trebuie absolutizate totuşi, ne-am convins la Munchen. 
Investigând consecvent aceeaşi problemă şi în capitala Bavariei , Herr Dr. Eberhard Ruhmer, 
conservator-şef al Colecţiilor de stat bavareze, ne-a dat, de asemenea, un răspuns negativ. Şi totuşi, la 
faimoasa ,.Pinacotecă nouă" din acest oraş, am avut şansa să identificăm un tablou care a făcut 
certamente parte din colecţia lui Mihail Kogălniceanu. Ne referim la portretul compoziţional intitulat 
"Femeia cu şoimul" executat de celebrul pictor austriac Hans Makart ( 1 840-1884)5• Menţionată la nr. 
102, sub titlul .,Die Falkenjăgerin", lucrarea este descrisă astfel în catalogul licitaţiei de la Koln : .,Portret 
până la genunchi al unei tinere domnişoare nobile, văzută aproape din faţă, într-un bogat costum 
Renaissanc:e, pregătită pentru vânătoarea cu şoimi. Părul blond-roşcat este împodobit cu agrafe 
ornamentale, iar gâtui eu un colier de aur; peste talie este încinsă cu tolba de vânătoare ; în mâna dreaptă 
ţine capa şoimului iar pe braţul stâng atrapa. (Tablou splendid, pânză. Înălţimea 1 07, lăţimea 79 
centimetri)" 6• Informaţiile cuprinse în această scurtă descriere privitoare la dispunerea detaliilor în 
tablou, la tehnica şi, mai ales, dimensiunile acestuia ne-au fost, desigur, preţioase în acţiunea de 
identificare a lucrării, dar decisivă a fost reproducerea acesteia, una din foarte puţinele reproduceri pe 
care le conţine catalogul tablourilor lui Mihail Kogălniceanu licitate la Koln, fapt pentru care este, de 
altfel, şi atât de dificilă depistarea lor. Confruntând originalul cu descrierea de mai sus şi cu reproducerea 
din catalog, a rezultat, fără putinţă de tăgadă, că este vorba de una şi aceeaşi operă. În urma unor febrile 
investigaţii la Biblioteca Institutului central pentru istoria artei din Munchen - prin cărţi, albume, 
cataloage de muzee şi de expoziţii - am aflat că anul executării lucrării este controversat, oscilându-se 
între 1 880 şi 1 884, cu înclinaţie spre 1 884; că tabloul ar putea s-o reprezinte pe o oarecare .,Frau 
Klinkosch" şi că la "Neuc Pinakothek" se află din 1 962, provenind de la ncgustorul berlinez de tablouri 
Gustav Knauer. lnforma\ii cu totul nesatisfăcătoare ! 

' Hans Makart. Salzburg, 29 mai 1 1140 - Viena. 3 ocl. 1 884, pictor de istorie. format la Academia de helle-artc din 
Viena. ca elev al maestrului Cristian Ruhen ; se spedalizează apoi la Academia regală de arte frumoase din Munchen, înu-e anii 
1 859-1 865, cu celebrul profesor �i pic.:tur Kurl von Pilory, la care au invătat �i unii pictori moldoveni: Gh. Panaiteanu-Bardasare, 
Emanoil Bardasare ş.a. Se intoarce apoi la Viena unde este numit profesor la Academia de arte frumoase din acest oraş. A 
debutat în 1 861! cu o cxpo7.itic al cărei succes a fost senzational. Ca urmare. împăratul Austriei construieşte în onoarea sa un 
atelier special. pe care i-1 dJruieşte : se bucură de toate onorurile. l s-a pus la dispozitie un tren princiar cu can: a t1icut numeroase 
călătorii prin Europa. A murit fulgeriitor, în piinii glorie, la vârsta de 44 de ani, organi7.ându-i-se funerarii nationale. 

• Catalogul citat. p. 16/nr. 1 02 şi ilustratie. 
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Nimic despre trecerea tabloului prin colecţia Kogălniceanu, nimic despre licitarea lui l a  Koln. 
Revenind la Dr. Eberhard Ruhmer şi demonstrându-i cu argumente peremptorii că jn colec�ile de stat 
bavareze se află totuşi, cel puţin o lucrare provenită din colecţia marelui nostru om politic, acesteţ s-a 
arătat reticent mai întâi , având impresia că intenţionăm să revendicăm opera respectivă. Când s-a convins 
însă că este vorba de o cercetare pur ştiinţifică şi nu de una detectivistică, specialistul german ne-a 
acordat toată aten�a. punându-ne la dispoziţie o serie de materiale documentare aferente, din parcurgerea 
cărora am înţeles că el însuşi era angajat în cercetarea minuţioasă a lucrării în cauză. lată ce rezultă din 
scrisorile, fişele şi articolele de presă puse la dispoziţie de Dr. Ruhmer: cel mai vechi proprietar al 
tabloului, cunoscut de istoriografia de artă germană şi austriacă, a fost firma vieneză "Neumann et 
Salzer", în inventarul căreia apare în anul 1 887 (probabil imediat după licita�a de la Koln) ; de la firma 
vieneză, lucrarea este cumpărată - nu se ştie când - de un domn Haberstock din Berlin, iar de la acesta 
trece - tot nu se ştie când - în proprietatea "marelui industriaş Moritz von Guttmann", de asemenea din 
Berlin, după care, în 1934, intră - nici mai mult, nici mai puţin - în colecţia lui Hitler. (Dacă ne gândim 
la faptul că Moritz von Guttmann este un nume tipic evreesc, nu e greu să ne imaginăm pe ce căi a fost 
"achiziţionată" opera de la acesta !). Din proprietatea lui Hitler, tabloul trece apoi - pe la începutul anului 
1938 - în proprietatea lui Goring, căruia Fuhrerul însuşi i 1-a făcut cadou cu prilejul aniversării a 45 de 
ani, iar de la Goring ajunge în 1945 - greu de precizat pe cei căi - în proprietatea lui Gustav Knauer, 
negustor de tablouri din Berlin, de la care, în 1962, este achiziţionat de "Neue Pinakothek" din Munchen, 
unde se află şi în prezent. Trecerea lucrării din posesia lui Hitler în posesia lui Goring, pe calea arătată, a 
scandalizat presa cehă şi austriacă. Ziarul vienez "Die Stunde", din 2 februarie 1 938, publică, de pildă, 
un articol , intitulat "Gefăllt Ihnen das?" (Dvs. vă place aceasta?), în care se apreciază că "darul pe care i 
l-a făcut Hitler lui Găring, cu prilejul zilei sale de naştere , constând în tabloul lui Hans Makarl, intitulat 
«Pcmeia cu şoi mul » , a stârn i t o vâlvă dezgustătoare" la Berlin. Din acelaş i articol se mai poate afla, 
pri ntre altele, că personaj u l  portretiz.at în această operă ar fi o "prin!csă Hanna de Lichtcnstein, născută 

von Klinkosc.:h", Jar după alte opinii, expri mate în diverse scrisori, nu ar fi vnrha decât de fiica unui 
giuvaergi u  evreu_, sau ch iar de "o doamnă von Guttmann", a cărei familie, după cum am văzut, deţinuse o 
vreme lucrarea. Intrebarea pe care şi-o pun însă cu mult mai muHă i nsi stenţă istorici i de artă germani şi  
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austrieci - şi la care nu au dat până în prezent nici măcar un răspuns ipotetic - este următoarea : "cine a 
fost proprietarul acestui tablou înainte ca el să fi ajuns la firma vieneză Neumann et Salzer, adică înainte 
de 1 887 ?" Răspunsul pentru noi este limpede: Mihail Kogălniceanu. ,  

Revenind, aşadar, la istoricul circulaţiei lucrării, itinerarul parcurs de ea se întregeşte astfel : 
Hans Makart o crează la Viena în 1 880 sau în 1 884 ; între acesti ani si 1 887 s-a aflat la Bucuresti, în . ' , , 
colecţia lui Mihail Kogălniceanu ; în luna decembrie a anului 1 887 este pusă la dispoziţia firmei 
"Heherle-Lempertz" din Kăln, odată cu celelalte tablouri, în vederea licitaţiei ; spre sfârşitul aceluiaşi an 
trece în proprietatea amintitei firme vieneze "Neumann et Salzer", iar de la aceasta încoace, succesiunea 
apartenenţelor a fost cea reconstituită ceva mai sus. 

Publicând rezultateie acestor investigaţii, istoricii de artă germani şi austrieci - inclusiv dr. 
Frodl din Viena, cel mai autorizat specialist în problemă, autorul unei monumentale monografii "Hans 
Makart" - vor putea să afle, prin urmare, cine a fost proprietarul tabloului discutat înainte de 1 887, iar 
noi, istoricii de artă români, nu vom

' 
mai putea spune că "Nu cunoaştem până în prezent vreo colecţie 

celebră străină care să posede vreun tablou provenit din colecţia lui Kogălniceanu" . 

.... 
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�lichael ron I\ogaln iceauo 
in Bukareet. 

Vrrsfti!1rrung pt l{oln 
den 9. nnd In. December 1887 

J. M. Heber le (H. Lem�ertz' Sohne). 

·-- -� 

Coperta e-<leritnu<7 a Caralo�:ului ,·oi<-c{ici de picrurt1 il lui Milwil Koxdlnlceanu /icitM(1 /o Kiiln in / XX? 
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der 

Clemildae-�a�ml.uns 

sr. Excellw des lilistm 

Michael von Kogalniceano 
In. D •kare at. 

Gemălde nlederlăndischer, italienischer nud deotsoher 

Meister des XVI.-XIX. 1ahrhunderts. 

V nslnigrrnn� !" 1\ iiln 
dBB l nni IO. Decmber 1887 

"otmlUap e•,•, Ulai' 
clnn:b 

J. !. HuborlB tH. LBIDDDrtz' SohnBl 
lm lucUonssaa1e, grosst Sandkaut 10-12. 

:Koln tSS7. 
J)� .... 1 . ... .,."ft, ... � 1 •• 

Copertll interioan7 a aceluiaşi Catalog 
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VALORI DE PATRIM:ONIU ŞTIINŢIFIC ÎN COLECŢIA DE 
HĂRTI A CATEDREI DE PALEONTOLOGIE DE LA 

' 
UNIVERSITATEA "AL. 1. CUZA" IAŞI 

La Catedra de Paleontologie a facultăţii de Geografie-Geologie de la Universitatea "ALI. Cuza" 
din Iaşi, există mai multe colecţii de hărţi, colecţii ce au constituit baza cartografică a activităţilor 
didactice si de cercetare a cadrelor universitare şi a studenţilor. O astfel de colectie este cea care a apartinut doamnei conf. dr. Teodora Simionescu• .  Hărţile, în 
majoritatea lor mai vehi d� anul 1 9 1 5  păstrează 'însemnări, notiţe făcute de Ion Simionescu, ceea ce ne 
îndreptăţeşte să afirmăm că el este întemeietorul acestei coleqif. După însemnările făcute pe hărţi, 
probabil colecţia s-a aflat şi în posesia lui Ion Atanasiu. 

Cel mai vechi inventar al acestei colecţii, care s-a păstrat este de la 1 960, prin care prof. 
Neculai Macarovici preda colecţia prof. Pierre Jeanrendud. Aceasta, a fost în posesia sa până în anul 
1 985 când o predă d-nei Simionescu. 

În timpul realizării inventarului colecţiei, s-a constatat că aceasta reprezintă o valoare de 
patrimoniu ştiinţific deosebită, atât prin vechimea hărţilor, cât şi prin însemnările făcute pe hărţi de către 
posesorii colecţiei (geologi de renume ai României, de altfel). Colecţia de hărţi aflată în dotarea Catedrei 
de Paleontologie a fost păstrată în condiţii improprii de conservare, starea lor de sănătate fiind alterată şi 
prin faptul că pentru a se conferi o mai bună rezistenţă hărţilor în lucru de teren, cea mai mare parte 
dintre ele au fost cartonate şi pânzate. Această intervenţie a dus la distrugerea menţiunilor ce erau 
cuprinse pe hărţi : legendă, scara, autorii hărţii, anul tipăririi etc. A vând la dispoziţie atât inventare mai 
vechi ale colecţiei cât şi scheletele de hărţi, tipuri de cotă ale diferiţilor ediţii cartografice s-a reuşit 
reconstituirea elementelor de datare pentru cea mai mare parte a hărţilor din colecţie. 

În urma inventarierii colecţiei a rezultat că aceasta cuprinde : 
- Schelete de hărţi : Sunt schelete de hărţi ale României, ediţiile 1 890 ( ?), 1 902, 1 9 17 .  Sunt 

pentru hărţile la scările 1 : 20 000, 1 : 50 000, 1 : 1 00 �. 1 : 200 000. 

- Plan topografic la scara 1 : 10  000. (Sf. Gheorghe) pe care nu l-am putut data cu precizie 
(probabil 1900). . 

- Planuri topografice la scara 1 : 20 000. Nici unul din planuri, datorită cartonării şi pânzării nu 
mai păstrează elementele de datare. Dar după tipul de coordonate, putem concluziona că 4 exemplare 
aparţin seriei editate la 1 890--1900 şi 47 editate la 19 17 .  

· 

- Hărţi la scara 1 : 50 000. Sunt cele mai numeroase şi au fost cele mai folosite pentru 
cercetările de teren. Unii dintre cei ce le-au folosit au făcut diverse notaţii pe acestea, menţionând 
aflorimente geologice, traseele secţiunilor geologice, obiective apărute pe teren, descoperiri arheologice. 
Dintre cei ce au făcut astfel qe notaţii remarcăm pe Neculai Macarovici, d-na Teodora Simionescu. Toate 
aceste hărţi aparţin seriei de la 1 890--1 900 şi acoperă suprafaţa Moldovei. Am inventariat 204 hărţi, 
unele dintre ele fiind foarte deteriorate. 

1 895. 
Tot la această scară este un exemplar al Hărţii Moşiei Regale de la Broşteni-Suceava, tipărită în 

• Hărţi la scara 1 : 75 000 s-au inventariat 73 hărţi, ale unei serii pe care însă nu am putut să 
o dalăm, lipsindu-ne elementele necesare, deoarece prin curtonare si pânzare acestea au fost 
Ql1!tf1JŞC. ' 

' in toanma anului 1 997, după o activitate didactică ele 38 ani. doamna conr. dr. Teodora Simioncscu a fost 
pensionată. În vcderea prcdării colccliei de hăr\i la catedră, doamna Simioncscu a solicitat ajutorul autorului acestei lucrări. 
pentru reinvemaricn;ll wlcqici. · 

� ':n argumentyn ace�stll. directie este �dus �i de Neculai Macamvici. care în . .lslodcul Lahoratorului de Geologic şi 
Paleontologte mcntaona ca Ion Samaonescu este pnmul care a inceput să urg>mizeze şi ,.;11. extindă Laboratorul de Paleonlologic. 
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În colec(ie, tot la această scară mai sunt: 
- 4 blaturi de hărti geologice ale regiunii Cracovia, de la 1 887 ; 
- o  hartă geologică a regiunii Konama (Japonia) din 1932; 
- o  hartă geologică şi minieră a Munţilor Metaliferi, din 1938 - o hartă geologică a Muntilor Piatra 

Craiului . ' 

• Hăr(i la scara 1 : 100 000. Un număr de 1 8 1  hărţi aparţin seriei editate la 1 890-1 900 si I l  
exemplare celei de la 19 17 .  Sunt excelent păstrate, datorită faptului că nu au fost fol�site. 
Tot la această scară mai este o hartă geologică a jud. Bacău (anul 7) si una a zonei 
Călmăţuiului (anul ?). ' 

• Hărţi la scara 1 : 200 000. Seria editată la 1 890-1900 este reprezentată prin 1 9  hărţi, iar cea 
de la 1 9 1 7 de 28 hărti. , 

• Hărţi la scara 1 : 300 300. Sunt 4 hărţi, din care 3 foarte deteriorate. 
• Hărţi la scări diverse : 

- l : 1 000 000 - un exemplar ; 
- 1 : 80 000 - un exemplar ; 
- 1 : 8 400 - un exemplar. 

Dintre hărţile colecţiei câteva atrag atenţia în mod special şi anume : 
• Hermannstadt, Kronstadt, Bukarest, Craiova, Vidin, Ruscuk. Harta este Ia scara 

1 : 300 000 . Este pânzată şi i-au fost distruse paqial elementele de identificare. A fost 
tipărită în anul 1 885. Pe verso hărţii este semnătura lui Ion Simionescu şi data '95/XII/IV. 

• Geologische Karte der Ungebung von Krakan. Autor: dr. Emil Tietze. 
Anul tipăririi 1 887. Scara hărţii 1 : 75 000. Are 4 blaturi de hartă : 

• Karte des Erdschias-Gebites. Autor : dr. Amold Penther. Anul tipăririi 1903, la Viena. 
Scara hărţii este 1 : 80 000. A fost construită pe baza a 27 1 fotografii realizate din balon. 

• Harta Masivelor de sare şi a principalelor izvoare sărate din România, întocmită de dr. V. 
Merutiu după cercetările sale si cu consultarea lucrărilor dr. L. Marezec, W. Teisseyre si , , , 
Sava Athanasiu. Scara hărţii este de 1 : 1 000 000 şi anul tipărir!i 19 1 2. Pe versa păstrează 
scrisul prof. Ion Atanasiu. 

• Carte geologique et miniere des Monts Metalliferes (Le quadrilatere auriîere et les regions 
environnautes) întocmită de T.P. Ghiţulescu şi M. Socolescu între anii 1932 şi 1 937, 
tipărită în anuarul Institutului Geologic al României, vol XX, anul 1938. Scara hărţii este 
1 : 75 000. În partea de jos a hărţii se află autograful autorilor cu menţiunea : "O-lui prof. 1. 
Atanasiu. Omagiu din partea autorilor. 29 Sept. 1 938". Puţin mai sus prof. 1. Atanasiu 
scria :  "Donat laboratorului de Geologie 2 oct." 

• Numeroase hărţi la scara 1 : 50 000 poartă scrisul prof. N. Macarovici, care face 
diverse notaţii cu privire asupra�florimentelor, stratigrafiei, traseul diverselor secţiuni 
geologice etc. 

Luând în consideraţie faptul că o parte din hărţi încă mai sunt folosite în cercetările de teren, 
pentru a prelungi durata lor de folosire, cât şi pentru a putea fi conservate, deoarece reprezintă valori de 
patrimoniu ştiinţific, hărţile trebuie restaurate, împunându-sc şi crearea unor condi\ii opti me în vederea 

conservării şi păstrării lor. 
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RESTAURAREA UNUI BAHUT DIN SECOLUL AL XIX-LEA"' 

Descrierea obiectului 

Din informaţiile pe care le deţinem, obiectul provine din mobilierul famili�i M.  ��gălnicea�u 

si a fost confectionată într-un atelier specializat din Franţa, în secolul al XIX-lea. Piese Similare sau m 
�ceeasi tehnică 

'
probabil dintr-o garnitură comună, se află la Muzeul "ALI. Cuza" de la Ruginoasa - laşi 

si la Muzeul m�morial Mihai Kogălniceanu din Iaşi. 
' 

Bahutul, confecţionat din lemn de brad şi tei furnituri cu stejar, este de formă paralelipipedică 

(h - 1 30 cm; 1 - 90 cm; g - 40 cm) şi se sprijină pe patru picioare scurte, strunjite (fig. nr. 9). 

Partea anterioară este prevăzută cu o u1ă care închide un spaţiu compartimentat în trei de două 

poliţe, iar la partea superioară are un sertar acoperit cu o placă de marmură neagră cu incluziuni de 
culoare albă. 

Fatada este flancată lateral de două coloane tipice din lemn de fag strunjit care se termină la 
partea superioară cu capiteluri asemănătoare stilului corintic, confecţionate din bronz aurit. 

Estetica deosebită a piesei rezultă din contrastul dintre negrul intens al lemnului lustruit şi 
strălucirea bronzului şi aurului, completată de spectaculoase irizaţii ale sidefului. 

Ornamentatia abundă în zona centrală a usii, unde se realizează o adevărată compoziţie, 
predominant florală.

' 
dar şi cu elemente fantastice did lumea animală - cap de dragon cu picioare· de 

pasăre. 
Tehnic, compoziţia este realizată prin intorsie de metal (alamă) şi sidef în forme neregulate -

"spărtură" de sidef şi boboci de floare în variate nuanţe cromatice (mov, verzui, albastru, galben-verzui, 
roz etc.). 

Întreg ansamblu ornamental central este înscris în 9 "chemare" din fileu de alamă de grosimi 
diferite, o ramă din lemn profilată şi o bandă din "spărtură" de sidef, toate dispuse concentric. 

Faţa sertarului este ornamentată cu două chenare dreptunghiulare din sidef, despărţite central 
de o rozetă din sidef, care încadrează mânerul semimobil al sertarului, confecţionat din bronz turnat. 
Două careuri dreptunghiulare din sidef dispuse lateral, dreapta şi stânga, faţă de sertar echilibrează 
ornamentaţia frontală a piesei. 

Coloanele, la care se disting ordinele arhitecturale tipice, soclu, fus şi capitel debutează cu o 
succesiune de părţi bombate sub formă de bulbi, legate prin apofize iar fusul este tratat în caneluri . 
Coloanele sunt împodobite cu elemente ornamentale asemănătoare unor vârfuri de peniţă şi ghirlande de 
flori confecţionate din bronz turnat şi aurit. Două brâie din bronz aurit omamentate, dispuse dedesubtul 
şi deasupra sertarului, marchează marginea inferioară a antablamentului, contrastând cromatic cu placa 
de marmoră de deasupra. 

Deşi omamentaţia este plasată pe diferite elemente componente ale piesei (uşă, sertar, coloane), 
întreg ansamblu compoziţional frontal este unitar şi foarte judicios proporţionaL 

Părţile laterale ale bahut-ului sunt de tipul tăbliilor cu rame profilate. La exterior sunt încadrate 
de câte două benzi concentrice de grosimi diferite, din fileu de alamă. 

Corespunzător dimensiunilor spaţiului în care culisează sertarul şi în raport de dispoziţia 
ornamenta\iei de pe faţa sertarului, pe părţile laterale ale acestor zone, se află câte două chenare 
dreptunghiulare, concentrice din fileu de alamă. 

Uşa este prevăzută cu încuietoare şi aplică în jurul cheii şi, respectiv, feronerie de cuplare cu 
Tncuieluarc. Este sus�inuLă în două balamale. îngropate şi ascunse care se rotesc Ja închidere şi deschidere 
în jurul unor pivoti .  

• l . a  restaurarea acestui obiect un aport deosehit 1 - a  avut şi n:stauratorul principal Ion Cristea (conservarea �i 
restauran;a accesoriilor metalice). lnvestiga�iile şi analizele chimice au fost efectuate de chimist principal Mwia Geba. Date 
impui'to.nte cu privire la provenien1a acestei pieRe ni le-11 Qferit dr. Oeorgeta Crăciun .  �ne,estii prc\ioase in leglltur.!1 c.u rcst1111ran:a 
acc.:stui obict:l le-am primit de la restaurator principal, pictor Ion Duligu. restaurator principal Mihai Mliclirescu si A. Romila 
(finisare marmoră). Fotografiile au fost efectuate de Ecaterina Şamataru. 

' 
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Elementele ornamentale metalice, brâiele ornamentale, "vârfuri de penită", ghirlandele si 
capitelurile sunt fixate în cuişoare din bronz aurit cu capetele rotunde care fac parte si se confundă in 
registrul ornamental respectiv. 

' 

"Spărtura" de sidef şi fileul din alamă sunt înglobate sau fixate în chituri pe bază de adezivi 
organici cu cretă de munte· sau praf de lemn ori simplu în cleiul animal propriu-zis aplicat Ia cald 
probabil în sezonul de vară. 

· ' 

Întreaga piesă este lustruită cu shellack, iar îmbinările sunt fixate în adezivi organici (osacol, 
dermacol) .  Exteriorul obiectului - partea lemnoasă - este colorată cu anilină neagră. 

Starea de conservare înainte de restaurare 

Pe aproape întreaga suprafaţă a piesei se găsesc depuneri de suspensii din aer, sau depozite de 
murdărie colmatată în spaţii denivelate, care, în interacţiune cu lacul de acoperire îmbătrânit şi parţial 
depreciat, au favorizat dezvoltarea unei pseudo-bioderme cu compozitie heterogenă, degradând mult 
aspectul estetic general al obiectului . 

Contrastul dintre suprafeţele lemnului colorat în negru şi luciul metalic este mult estompat, în 
unele zone, până la totală confuzie. 

În ansamblu, obiectul prezintă pierderi masive de sidef (aproximativ 40 cm liniari-bandă), (fig. 
nr. 1, 2), fileul din alamă ( cs;a 7 m liniari), furnir, brâu ornamental (80--90 cm liniari), ghirlande de flori -
coloanele din partea stângă ; piciorul posterior dreapta lipseşte iar cel anterior stâng este dislocat. 

Furnirul, pe întinse zone, casant şi friabil, prezintă un fenomen curios pentru lemn şi anume -
fenomenul de clivaj .  Frecvente sunt fisurile şi exfolierile de furnir. 

Deasupra sertarului, în spaţiul de încastrare, a plăcii de marmoră, se constată o fractură 
multiplă şi strivirea masei lemnoase, probabil datorată unor manipulări repetate, necorespunzătoae ale 
blocului de marmoră. Tot din această cauză apare strivirea, ştirbirea sau pierderea parţială a materialului 
lemnos din bordura în care este fixată placa de marmoră. 

Crăpături, crevase şi dislocări de material lemnos apărute datorită bruscării uşii prezintă zonele 
de fixare ale baloanelor ce sustin usa. . ' 

Dislocări de fragmente din sidef, fileu metalic, fac ca planeitatea suprafeţelor, altă dată 
perfectă, să fie acum mult afectată. 

Dintr-o atentă analiză se deduce că obiectul a suferit unele operaţii în timp : relustruiri, 
reîncleiere etc., executate relativ corect, dar şi intervenţii total neadecvate - montarea unei noi încuietori, 
probabil în urma defectării celei originale, mai mare ca aceasta, care nepotrivindu-se în lăcaşul celei 
dintâi, s-a operat masiv în lemnul original iar noul orificiu pentru cheie străpunge brutal banda 
ornamentală din sidef. În jurul încuietorii actuale, care este fără cheie, pe o rază de aproximativ 1 5  cm se 
observă uzura funcţională avansată până la eroziunea furnirului pe întreaga sa grosime. Feroneria de 
cuplare a încuietorii şi aplica actuală nu sunt originale. 

În general, ornamentele metalice din bronz şi alamă prezintă produşi de coroziune ai cuprului 
(cloruri, carbonaţi) sub formă de mici depuneri sau puncte incipiente de coreziune. 

Marmura prezintă local mătuiri, asperităţi şi uşoare urme de murdărie ancrosate. 
Alături de fenomenele şi formele de degradare menţionate mai sus, îmbătrânirea cronică a 

adezivilor, lacului de acoperire şi, parţial, a chitului care fixează sideful, afectează mult integritatea 
estetică şi chiar eventuala funcţionalitate a obiectului, reclamâml interventia oportună a restauratorului .  

Conservarea ş i  restaurare" obiectului 

După cercetarea amănunţită şi investigaţii le de rigoare asupra piesei (metal - compoziţie, 
compusi de �oroziune ; anal iza lacului de a�opcrire, a adczi vilor şi a �ompo7.itiei chitului) s-a trecut la 
oper�tiilc dt: �onservarc-rc.staurare în suL:(;esiunea lor firească, strâns legatli de cerin !ele care le impune 
spc�ifkul restaurării mobilierului de epocă cât şi de situa\iile deoschite care au apărut. 

înainte de toate s-a procedat la demontarea elementelor ornamcnrale metali�e şi a ;ţ{:c;;e:mriilor 
. 

metalice (bălamale, Încuieioare, aplică etc.). care au fost încredinţate sectoarclor de resort spre a fi 
restaurate şi conservatc. 
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S-a trecut apoi la demontarea sau detaşarea parţială a elementelor componente, coloane, sertar, 
rafturi , placă de marmoră, picioare descleiate etc. 

Primele operaţii de conservare-restaurare propriu-zise la care a fost supus obiectul au constat în 
desprăfuirea generală şi curăţare uscată, decapare (cu ajutorul ţicling-ului şi apoi a glaspapir-ului foarte 
fin) si curătarea umedă locală (Fig. nr. 3, 4). ' Deşi piesa nu prezenta atac biotic activ, preventiv, în soluţia de curăţare s-a adăugat un 
insectofungicid - PCF de Na 3%. 

După înlăturarea chitului din zona încuietorii, aplicat la montarea noii încuietori, şi din indiciile 
prezente s-a reconstituit vechiul lăcaş (Fig. nr. 5) şi, conform acestui spaţiu, la sectorul restaurare metale 
încuietoarea actuală găsită la bahut a fost modificată corespunzător, confecţionându-se inclusiv, o nouă 
cheie. 

Paralel cu aceste operaţii , după procurarea materialelor necesare similare cu cele originale 
(tablă din alamă, furnir simplu şi furnir blând din stejar, sidef, lemn de tei şi brad), s-a trecut la 
prepararea, debitarea, respectiv confecţionarea fileului metalic din alamă, a "spărturii" de · sidef, a 
furnirului simplu sau blând şi a noului picior, identic ca formă şi dimensiuni, cu cele originale. 

Pentru realizarea unor intervenţii de calitate şi corespunzătoare, înainte de montarea 
elementelor nou confecţionate se procedează la pregătirea minuţioasă a spaţiului de montare sau 
completare (degresări, curăţirea şi degajarea vechiului adeziv) cât �i a materialelor propriu-zise folosite 
în completări . 

Spaţiile foarte neregulate care au pierdut furnir sau zonele unde acesta a clivat, nepretându-se 
la completări cu furnir, au fost chituite. 

Operaţiile de chituire, completări, montarea fileului din alamă (fig. nr. 6) sau a sidefului s-au 
executat în mai multe faze succesive în funcţie de natura materialului, zona de intervenţie sau ordinea 
prelucrării completărilor. Astfel, în prima fază se montează fileul metalic apoi sideful şi, în final, se 
completează cu furnir sau chituri . 

Fileul metalic se monrează în clei de oase fluid, aplicat fierbinte cu o pipetă în spaţiile 
respective prin presare cu tampoane din lemn încălzite şi izolate de. suprafaţa de contact printr-o bandă 
de hârtie lucioasă (fig. nr. 7). S-a avut în vedere ca la montare fileul metalic să nu coboare sub nivelul 
furnirului şi pentru o prelucrare mai uşoară să nu depăşească nivelul acestuia decât cu minimum posibil. 
În acelaşi mod s-a procedat şi cu sideful înglobat în chit aplicat la cald. 

Dacă prelucrarea chiturilor - înlăturarea excesului - şlefuirea fină (glaspapir fin, tampon neted 
din plută umezit în apă caldă) a furnirului (glaspapir fin) şi a sidefului (glaspapir dur foarte fin pe care în 
final se aplică câteva picături de ulei de parafună) n-a ridicat probleme deosebite, - prelucrarea fileului 
din alamă a fost destul de dificilă, a decurs anevoios, necesitând un mare volum de muncă şi timp. 
Aceasta întrucât prelucrarea nu s-a putut efectua decât manual, cu ajutorul bisturiului sau şabărului 
(shober) prin radare. 

Prelucrarea mecanică, practic, în aceste condiţii este imposibilă, deoarece, prin încălzirea 
avansată a metalului în timpul prelucrării adezivul organic reactivat cedează şi se dislocă banda metalică. 
Chiar fără acest impediment prelucrarea mecanică a metalului în operă ar putea compromite suprafaţa 
sensibilă a furnirului din jur. Şi în condiţiile de prelucrare normală şi atentă nu s-a putut evita uneori 
dislocarea benzii metalke în mai multe rânduri şi zone completate, astfel că, au fost necesare remontări 
şi prduc l'ări repetate, în final oh�inân.du-sc o suprafaţă netedă cu fileu! metalic la acelasi nivel Cll 
suprafaţa lemnului. 

' 

A urmat o şlcfuire finll a întregii suprafeţe a piesei. Se cunoaşte faptul că numai o suprafa\il 
perfect netedă fără asperităli şi denivclări în plan, bine prcgătiră, poate fi lustruitll cu shellach Ia nivelul 
cerin!elor mohilicrului fin de epm.:ă. 

Zonele cu completări sau cele la care le-a fost afectată culoarea la şlefuire au fost integrate 
cromatic corespunzător. 

După ce întreaga piesă a fost îndeiung şi mlnuţl.os prcgăthă pentru lustrulre (chlturl fine, chiiuri 
pc hază de ceară �i colofoniu sau din shellack (fig. nr. S) ; strivirl ie tn masa lcmnuasg au fost scoase prin 
Jccupare şi infi ltrare de adeziv sub materialul lcmnos cu ajutorul seringii), s-a trecut Ia lustruirea cu 
shellack 10% şi respectiv 1 2% în alcool tehnic. Pe tot parcursul acestei operaţii s-au respectat intocmai 
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parametrii de temperatură în atelier (20°C) şi de timp de repaos între fazele de lustruire (24, respectiv 48 
ore) . În primele faze de lustruire suprafeţele cu completări au fost tratate diferen�at până la uniformizare. 

Pentru ob�nerea unui "luciu-oglindă" în timpul lustruirii s-a apelat la ulei de parafină, şi, unde 
a fost cazul la piatra ponce în granule fine, coloraate în negru sau la glaspapir cu granulaţie fină ( 400) 
pentru şlefuirea lacului în zonele cu uşoafe asperităţi care apar deseori după aplicarea primului strat de 
shellack. mai ales pe un lemn nou, prin ridicarea porilor. 

Elementele detaşabile din operă au fost lustruite separat. 
Partea metalică a obiectului a fost degresată, cură�tă, şi conservată la sectorul restaurare 

metale. Conform martorilor originali de formă şi dimensiuni s-au confec�onat din duracryl elementele 
ornamentale metalice lipsă - brâie, ghirlande de flori etc. care au fost integrate cromatic ansamblului 
original şi patinate. 

Marmura a fost degresată, şlefuită fin în zonele cu asperităţi şi lustruită în final cu ulei de in, 
evitându-se excesul. 

Ultimele faze ale restaurării acestui obiect au constat din remontarea elementelor metalice, 
reansamblarea generală şi, în final, aplicarea unor retuşuri de rigoare. 

Toate operaţiile de conservare-restaurare mai importante cât şi aspecte ale piesei înainte de 
restaurare au fost surprinse în numeroase fotografii de ansamblu şi detalii . 

Restaurarea acestui valoros obiect de patrimoniu cu certe valenţe estetice şi documentare care 
aminteşte de marele diplomat şi om de stat român, Mihail Kogălniceanu este un real succes al 
Laboratorului de restaurare din Iaşi, în cadrul căruia s-au efectuat toate operaţiile de conservare
restaurare amintite mai sus, pe parcursul unui an de zile, însumând în total aproximativ 1 1 00  ore de 
muncă migăloasă şi de înaltă specializare. 

FiK. i. - Rozetă din  sidef de la scrtarul bahut-ului înainte de n.;slaurare 
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Fig. 2. - Pierderi de furnir şi sidef 

Fig. J. - Test de cură(irc 
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Fig. 4. - Uşa bahut-ului în timpul operaţiei de curăţire Fig. 5. - Reconstituirea vechiului lăcaş al încuietorii 

Fig. 6. - Montarea tileului metalic 
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Fig. 7. - Aspect din timpul restaurării 

Fig. 8. - Chituiri fi ne cu ajutorul pistolului dc�.:tri�.: uc lipit 

227 
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Fig. 9. - Imaginea bahut-ului după restaurare (aspect din expoziţie) 
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D. MIHAI COSTĂCHESCU, IN MEMORIAM 
RODICA RADU 

DOCUMENTE INEDITE MlliAI COSTĂCHESCU* 

În galeria cercetătorilor ieşeni, care prin activitatea lor au contribuit la dezvoltarea literaturii 
istorice, îşi înscrie numele şi profesorul de învăţământ secundar, Mihai Costăchescu 1 •  

"Îndrăgostit a l  trecutului nostru, căruia îi închină, în mod cu totul dezinteresat, timpul liber al 
vieţii

· 
sale" 2, pasionat culegător de folclor, Mihai Costăchescu a îmbogăţit literatura de specialitate cu 

peste 70 de titluri de lucrări, între care monografii de târguri şi sate, contribuţii genealogice, editări de 
izvoare slava-române, colectii folclorice etc. ; volumele de documente publicate, adunate din biblioteci, 
arhive, colecţii particulare din ţară şi străinătate acoperă istoria Moldovei pe o perioadă de dol;lă secole3, 
având pregătite pentru tipar şi documente din vremea lui Petru Rareş. Punând la îndemâna cercetătorilor 
instrumente de lucru de o incontestabilă valoare ştiinţifică prin corectitudinea transcrierii şi traducerii, 
prin calitatea ştiinţifică a comentariilor, aceste volume se constituie într-un real model metodologie. 

Aceeaşi dragoste nestinsă pentru creaţia populară, pentru istoria neamului românesc, interesul 
comun pentru propăşirea culturii naţionale şi a instituţiilor reprezentative 1-au legat printr-o 
strânsă prietenie de Gheorghe Teodorescu Kirileanu, qistins cărturar, el însuşi cunoscut cercetător şi 
publicist4• Bibliotecar al Casei regale ( 1909-1930), secretar general al Fundaţiei "Regele Ferdinand 1" 
( 1 927-1935), având întinse relaţii în lumea culturală românească, Gh. T. Kirileanu a manifestat un 
interes deosebit penrtu opera profesorului Mihai Costăchescu, sprijinind publicarea volumelor sale de 
documente sub egida şi cu fondurile Fundaţiei . 

În patrimoniul Muzeului de Istorie a Moldovei din Iaşi este adunat un important fond 
provenind din arhiva lui Gh. T. Kirileanu, între care şi un număr de 1 3  scrisori adresate acestuia de 
Mihai Costăchescu între anii 1 928 si 1945. Continutul acestora se referă mai ales la achizitii de cărti si ' ' ' ' ' 
documente, depistate de M. Costăchescu, de către biblioteca Fundaţiei "Ferdinand 1", ca şi la diverse 
probleme legate de editarea volumelor sale. 

Fiind documente inedite, considerăm utilă publicarea acestora, cărora le adăugăm şi două 
manuscrise ale lui Gh. T. Kirileanu, provenite din aceeasi colectie, ce se înscriu într-o sferă comună de ' , 
preocupări. 

Fără să conţină informaţii deosebite, scrisorile ce le publicăm mai jos îmbogăţesc fondul 
documentar deja cunoscut, iar simpla lor lectură va spori lumina ce învăluie memoria unui om a cărui 
viaţă şi o�eră au stat sub semnul modestiei şi vocaţiei ştiinţifice. 

In transcrierea documentelor, prezentate în ordine cronologică, am aplicat normele ortografice 
în vigoare, păstrând particularităţile de exprimare şi expresii ce redau culoarea graiului local, dând în 
note precizări referitoare la pesoane, opere şi publicaţii .  Adăugăm, totodată, şi câteva notaţii strict 
necesare evidenţei acestor documente în patrimoniul Muzeului de istorie a Moldovei din Iaşi. 

• Documentele publicate în prezentul articol, precum şi cele din articolul următor (autor Dan Jumară) fac parte dintr· 
un fond comun achizilionat de Muzeul de Istorie a Moldovei �i Muzeul de Literatură de Ia G. T. Kirileanu. 

1 Vezi Constantin Turcu, Profesorul Mihai Costăchescu (Contribuţie biobliof?raficc1), în Anuarul Liceului Naţional 
pe anii şcolari 1 942-1943, 1943-1944, 1944-1945. Onwf?iu profesorului Milwi Co.1·tăche.1·cu, Iaşi. Tipografia A. Terec, 1 946, 
p. 1 8-29 ; Folclor din Moldova, voi. 1. B ucureşti. F.P.L., 1 969 (Gh. lvăncscu, V. Şerban, Studiu Introductiv); I. Capru�u. Mihai 
Co.\"tlYche.l·cu şi Metodologia, în Cronka. 6, nr. 45, din 6 nov. 1 97 1 .  p. 10; I. Maftci, Pa.wrralitlY(i ieşene, voi. 2. Ia�i. 1 975, p. 
93-94. 

' 1. Nistor, Raport citit în �edin!a Academiei de la 1 920 �i 1 930, in care propune premierea lui M. Costăchescu ca 
membru corespondent al Aeatlem.id, in Analele Academiei Române. De.1·bateri. ton LIX, 1 938-1 939, p. 1 1!3.  

. . .  ·' � · Costă"hcsn•
� 

nnl'um"nte moldoveneşti înaintt< de Ştefan �·el Mare, 2, voi. Ed. Fundatiei Ferdi nand I, Iaşi, 
T1pografla V1ap Româncasca. 1 93 1 - l 'B2:  ldem. Documente mol<loveneşti de la Ştefan ,.,., More, &1. Fundaţiei Ferdinand I, 
Iaşi , ,.Tipografia ,.Brawo". 1 93 3 ;  lrkm, Documente moldoveneşti de la Bo}(dlm Voievod, 1504-151 7, Ed. Funda(iei "Regele 
Cam! 1". Bucureşti, 1 940 ; ldem, Documenu moldovene�·ti de It� Ştefiinift1 Voevod. 1 5 1 7- 1 527, EJ. Fundalici .,Regele 
rerdinand 1", Iaşi, 1 943. · 

4 Vezi Mircea Handoca, Biblioxrafla �>perei şi bibliog rafie critiu1, în G. T. Kirileunu. Coresponden(d. Ed. Minerva, 
Rucureşti , 1 977, p. 61!S-61!Y. 
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Iaşi, 1 928, Febr. 25 

Stimate Domnule Kirileanu 

Am primit, prin prietenul Lupu5, scrisoarea Dumneavoastră. Nu am cuvinte, cu care să vă 
mulţumesc, pentru interesul ce-l purtaţi umilei mele persoane. Sunt încredinţat că prietenul Lupu 
exagerează unele insusiri ale mele, totusi, în unele condiţii, asi putea să fac si eu ceva mai mult, 

' ' ' , 
decât fac. 

N-am făcut nici o intervenţie către d. Cance16• Mi s-a părut, totdeauna, că se uită prea urât la 
mine şi ştiu sigur că lucrurile acolo sunt hotărâte. 

Peste un an, doi, poate voi face o cerere de transferare la una din catedrele vacante în 
învăţământul secundar din Bucureşti. Acolo e un mediu mult mai favorabil de lucru. 

Pentru datele asupra cuplului Creangă7-lchimH, cu care în treacăt am vorbit de aceasta, v-a 
comunicat. Este şi un interesant dosar la Arhivele Statului (din Iaşi), cu divorsul lui Creangă. Nu se pot 
publica însă, cred, lucrurile din el. 

Rugându-vă să mă iertaţi, pentru întârzierea cu răspunsul, vă mulţumesc încă odată pentru 
interes şi bunele cuvinte ce-mi trimiteţi. Vă trimit, prin poştă, câteva broşurele ale mele. Nu sunt mare 
lucru, dar cu vremea voi putea face, poate, ceva mai de seamă. 

Cu deosebite salutări , 
Mihai Costăchescu 
Str. Fătu, 6, Iaşi 

Scrisoare, text manuscris, cerneală neagră, hârtie .filigran, inventar 2798/1 

Iaşi, 1 929, Oct. 27 

Prea Stimate Domnule Kirileanu 

Am primit scrisoarea Domniei Voastre. Azi, dau manuscrisul la tipărit. S-a întârziat câteva zile, 
din pricina aglomeraţiei lucrului. Mă asigură că în 3-4 săptămâni va fi gata. 

Dacă puteţi, îi trimiteţi Tipografiei 3-4000 de lei, căci îi aud plângându-se veşnic de bani, şi 
restul la sfârsit. 

De
, 
câteva zile mă duc la Şaraga9 şi-i controlez documentele, să văd cam cât valorează şi ce cere 

Şaraga pe ele. Nu va afla el că-s pentru Fundaţie. Îl iau şi eu foarte domol, nu mă arăt că am nevoie 
numaidecât, să văd ce putem face. 

Am trecut şi pe la Baraş 10• Din nefericire nu prea are cărţi de valoare. Baraş de mult nu se mai 
ocupă de vechituri, ci mai mult de cărţi nouă. Are câteva manuscrise greceşti şi româneşti, pentru care 
cere însă preţuri fantastice. De ex. pentru un manuscris religios, de pe la 1 790, a cerut 20 000 lei. După 
părerea mea însă făcea cel mult 1 000 lei . Eu nu i-am oferit nici un preţ. spunând că voi mai veni. Nici 
Kuppermun 1 1  nu arc, cum şti\i. mare lucru. Cu el, cred, m-aşi înţelege cel mai uşor. l-am spus să-mi puie 
deoparte tot ce are r:nai vechi, ca : căr�i vechi hisericeşti , legate frumos (vă fac trebuinţă pentru hihlioleca 
Funda�iei ?) pc ele se găsesc, cum şti ti O-voastră hine uneori noti\e foarte interesante, istorice sau de altă 

' Ioan Th. Lupu, director al Liceului Internat ,.C. Negruzzi" - din l;ţ�j, 
r. V. Canccl. profesor la Universitatea din nucurqti . membru în comisiile de examinare pentru promovarea corpului 

diJactic elin înviitământul secundar. 
1 nh. T. Kirilcanu a scris mai mullc studii privitoare la Ion Creangă, iur în 1 939 sub îngrijirea sa, apare cJiLia 

stiinlifică a Operelor marelui scriitor. ' 
• Traian Ichim. paleugraf, arhivist la Arhivele Statului din Iaşi. 
'1 Familii de anllcan din oraşul Iaşi. Penrm Kupperman �i Şaraga_ vezi 1. K,ara, 1/n hc7iut din Moldm•a (în lb. iui�). 

Uucurcşti, 1 976, p. 1 62 şi 1 63- 165.  
111 ldem. 
i i  ldem. 
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natură), cărti de literatură, ediţii vechi, cărţi şi broşuri tipărite în Iaşi, reviste vechi ca. Zim�r�l
12 , 

Buciumul r�mânn etc. Am legături de cumpărare de cărţi ce privesc pe români, ca manuscnse, car�1 d� 

călătorie si uneori si documente. Dar nu ştiu bine ce anume cărţi aţi vrea O-voastră pentru Fund�ţle ŞI 
nici pretui care aş putea să-I dau. De ex. cărţile lui Miklosi�h :4, reia�� ve 1� li�ba şi istori� Rom�ml?r, a 

lui Jung' �. Roesler16 etc. Am început a sonda pe Domnul Gh1banescu . Ma vm duce 1� el, mtr�o ZI, sa fac 
0 listă de pergamentele ce ere şi toate documentele. Poate va fi dispus să mai lase d1An p

re� ŞI s-ar pute
�
a 

cumpăra de Funda�e. Are vreo 1 O 000 de documente originale, de valoare �ee gală msă ŞI multe noua, 

adică de Ia începutul veacului al XIX-lea. Pentru mine documentele de dupa 1 800 nu au mare valoare, 

decât în cazuri speciale. As dori foarte mult ca atunci când O-voastră veniţi la Iaşi, să ne întâlnim să 

vorbim despre aceste lucr�ri mai amănunţit, să ved"em ce vă interesează mai mult pentru biblioteca 
Fundatiei. ' 

Salutându-vă cu toată stima, închei aceste rânduri 
Mihai Costăchescu 
Stradela Bucşinescu 6, Iaşi 

Scriş_oare manuscris, cerneală neagră, cu plic, Inventar 2798/6 

Iaşi, 1930, Ianuarie în 1 6  

Prea Stimate Domnule Kirileanu 

Am primit scrisoarea D-tră din 10 Ianuarie, ca şi volumele de documente al lui Andrei 
Veress I H ,  pentru care vă mulţumesc foarte mult. Este foarte frumos şi îngrijit tipărit. Materialul istoric 
aflat în el trebuie să fie foarte important. Zic aşa, căci n-am avut timp să-I citesc. 

Cărţile pe care mi le cereţi nu le-am găsit până acum, dar nădăjduiesc să le pot afla. 
Am mai cumpărat pentru biblioteca Fundaţiei şi cele 3 volume din Buciumul Român, cu preţul 

de 500 lei şi Foiletonul Zimbrului19 cu 200 lei. În amândouă se găseşte literatură şi studii vechi 
importane. În Foiletonul Zimbrului se află şi un urie de la Petru Rareş, în traducere, ce cuprinde o danie 
către Mănăstirea Bistriţa şi al cărui cuprins seamănă foarte bine cu pasajul din Cronică, în care se 
povesteşte fuga lui la Ciceu, din faţa turcilor. De aici, cred, s-a inspirat Ureche vomicul. Din Arhiva de 
la Iaşi, cred se pot găsi vreo 1 7- 18  ani. Complet nu se găseşte, dar o veţi completa încetul cu încetul. 

Voi găsi, poate şi câte ceva din operele lui T. Cipariu20• Am găsit şi istoricul oraşului Iaşe' , 
ediţia I 3 şi cred să o pot lua cu 200-250 lei. Ediţia a 113 e foarte rară şi scumpă22• Costă 1 50�2 000 lei. 

12 Revista .. Zimbrul " ( 1 850-1884), director A. Fotino, Tipografia Buciumului Român, Iaşi. 
1� Revista .. Buciumul Rom!Jn " ( 1 875-1881  ) ,  editor Theodor Codrescu, Tipografia Buciumului Român, Iaşi. 
14 Franz Miklosich, ( 1 8 1 3- 189 1 ), 1ingvisl de origine slavă, profesor la Universitatea din Viena. A scris printre altele 

şi Elemente slave în limba romilnd ( 1 86 1 ), Cercetilri rom!Jneşti: Monumente de limbd istro şi macedo-romând 
( /881-1882 ), Contribuţii la fonetica dialectelor rom!Jneşti ( 1 88 1-1 883). 

1� Henri-Felix-Theodore Jung, ( 1 833-1 896), scriitor şi istoric francez. 
16 Robert Roesler ( 1 840-1881  ), istoric german, autorul lucrării Romiinische Studien. Untersuchungen zur ii/tem 

Gheschichte Romiiniens, Leipzig, 1 87 1 .  
1 7  Gheor�h� Oh illiine�cu ( 1 H64--I IJ36), profc�or li! UniYGffiililtllll gin Ia�i, R�fo;riiY!' !!1 <;:oleclia sa de documente, vezi 

�GrifiHilrliil l\!i M, c:'ostăch.:scn clltre G. T. Kirileanu din 8 decembrie 1 93 1 în G. T. Kirileanu. Corespondenţd. p. 4 1 9. 
IK Andrei Yeress ( 1 868-1 953), istoric şi bibllugraf maghiar. A cuitat. printre altele, Documente privitoare la iswria 

A rdeCI(u(ui, Moldovei şi Ţtlrii Romiineşti, voi . I-XI (Aucureşti, 1 929-1 936) �i Bibliof(ru(iCI romflno-ungurii 1473-1878, 
vul. 1-I I I  (Ilucurqti 1 9'1 1 - I IJ35), tipărite la Editura Cartea Rulll41nca�că, suh egida Fundatiei •. Regele Perdinand 1". 

1'1 Fniletonuf Zimhrului, apare la la�i bisăptămânal (23 ianuarie 1 !!55 - 16 iulie 1 856), ca supliment al :r.iarului 
Zimbrul, suh redactia lui 1. M Codrescu şi D. Gusti. 

20 Timotei Cipnriu ( 1 R05-l  !11!7), lingvi st şi filolog, primul vicepreşedint<:: ;�l Su�;ictătii Academice Rumâne. 2 1 N. A. Bogdan, Oraşul laşi. Monografie istnrici1 şi .wcialt7, edi tia 1, Ia�i. 1 904. 
22 /dem, editia a 1 1-a, la�i. 1 9 1 3-1 9 1 �. 
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Eri am fost martor, când s-a cumpărat de la Şaraga, cu 2 000 lei, Cronicele lui Cogălniceau, editia a fl8 23• 
De o puteţi găsi la Bucureşti, e foarte bine. 

Poate să pot cumpăra şi ceva din operele lui Tocilescu24• Documentele de la Şaraga nu le pot 
lua. Cere pe vre o mie de l;>ucăţi 100 000 ei. Nu face mai mult de 20 Iei bucata. Sunt documente mai 
multe din secolul al XIX-lea şi foarte puţine din secolul al XVIII-lea. La Sfântul Gheorghe spune că se 
desface de prăvălie şi se mută la Bucureşti, atunci poate, aproape de plecare, să avem mai mult noroc. 
Mai are alte vre o mie, tot la fel cu celelalte. 

În acest timp, eu mai încerc si în alte părti, pentru cărti si documente. 
La lucrarea "Satul Telineşd" 25 s-a aju�§ la coala a' S-a, cu care cred că se termină. Aştept 

sfârşitul, ca să pot spune cât costă în total. Poate pe la sfârşitul acestei luni voi veni şi eu pe la Bucureşti, 
pentru vreo 2 zile. Aştept să mă întâlnesc cu D-tră, căci totdeauna când cumpăr ceva, cumpăr cu grijă, ca 
să nu fie ceva de prisos, cu01 era să se întâmple cu Cuvinte din bătrâni26 şi Tezaur de Monumente 
istorice27• 

Rarităţi ca manuscrise, călători străini pe la noi etc. , se pot cumpăra şi din străinătate. Chiar 
acum rili-a oferit Hierseman din Lipsea un manuscris sârbesc, cam din 1 700 (text din vieţile sfinţilor) cu 
vreo 2 000 lei. Îmi trimite, fără ca să trimit banii imediat, dar nu ştiu dacă asemenea lucruri interesează 
biblioteca D-tră. Aici se pot cumpăra şi pergamente frumoase italiene, franceze etc, unele foarte 
importante şi vechi ( 1 300, 1 400), cu preţuri mici ( 1 000-2 000 lei), preţ cu care nu putem cumpăra nici 
odată pergamente de ale noastre. 

Anul trecut erau şi lucrările lui Miklosich, relativ la istoria limbii noastre. Apoi studiile lui 
Iaţimirsk?" şi altele, pe care eu mi le-am adus pentru mine. De vreţi, i-aş scrie lui Hirsemann, să le caute 
pentru biblioteca Fundaţiei, dacă mă autorizaţi D-tră. 

V -am scris multe şi mărunte, dar n-am făcut-o decât cu gândul de a fi folositor Instituţiei de 
care D-tră vă îngrijiţi atât de mult. 

Închciu această scrisoare, dorindu-vă multă sănătate. 
Mihai Costăchescu 
Stradela Bucşinescu 6, Iaşi 

Scrisoare manuscris, cerneală neagră, hârtie .filigran marca " Graziosa Mi/1./vory Papper", cu 
plic, Inventar 279812. 

· 

Iaşi; 1 930 Ianuarie 27 

Prea Stimate Domnule Kirileanu 

Duminecă şi Luni, săptămâna trecută, am fost la Bucureşti. Din nefericire, D-tră eraţi plecat din 
Bucureşti, după cum mi-a comunicat sergentul de la Palat. Venisem şi pentru cercetările mele obişnuite 
şi pentru ca să vă văd pe D-tră. 

Am găsit cartea de M. Conta Chernbach29 şi voi trimite-o mâine, crezând că vă trebuie 
neapărat. Numerile din Iaşi ale Revistei Istorice a lui lorga30 nu le-am găsit până acuma, la anlicari . 1,.� 
CllUl, 1"� ln unul şi ăltul şi poate să dau de urma ior. Voi cumpăra chiar numere răzlete. 

23 M. Kogălni=anu. Cronicile Rnmâ"iei .1·uu Leropisert:le Mo(dovt!i şi Vuluhiei. ed. a II-a. I-III, 3 voi. Ducure�ti,  

I R72. 1 874. 
11 Glignrc Tocilcscu ( 1 850- 1 909). 
"' M. Costăchescu, Satul şi tilr�:ul Telineşri din judeful Orhei, Iaşi. 1 930. 
" D .  P. Haşdeu, Cu..,enre den betrani, 3 vol . , llucurc�ti, 1 877, I R78. 1 88 1 .  
2' Alell 1. Papiu-Tiarian, Tesaur de monumente istorice pentru România, Bucureşti, 3 voi. 1 862-1 864. 
1o A. 1. 1atimirski ( 1 870- 1 92:'1), sl�visl rus, profesor la Universitiitilc din Var.rovia �i Rostov. A public�l un catalog al 

manus�riselor slav� şi ruseşti di n  hibliotecile româneşti ( 1 905 )  �i lucrarea Dio i.•toriu sc:rlsului slav Cn Moldova şi Valahia, 

sec. XVII ( 1 906). 
19 Mariana Conl�-Kcmbach a scris printJX altele Cătră Maramureş. Iaşi, Albina, 1 926; Tipuri feminine fn literutum 

mnu1nt'fi.I'C(1. Iaşi 1 926; Un poet şi u11 pmzuwr ( V. Alec.wndri şi D. C. Moru;:,;:,i). Iaşi. Albina 1 924. 
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Monografia satului şi târgului Telineşti e gata de tipărit. Mâine, poimâine va fi gata şi broşatul. 
Costă în total 16 500 lei, din care s-a plătit 5 000 lei. 

Am găsit, la Şaraga, cele 3 volume de Acte şi fragmente pentru istoria Românilor1 1 • Cere 
pentru ele 1 000 lei. Poate să le lase şi cu 800 lei . Le vreţi ? 

Am mai găsit la un particular un mic manuscris românesc, de literatură, traducere, de pe la 
1 830-1 840, foarte frumos scris. Îl pot cumpăra pentru 300 lei ? 

Ştiu că anticarul Eskencsi, din Bucureşti, de pe lângă Universitate, are colecţia Iorga, Studii şi 
documente32, care este extrem de rară şi nu cere scump. De vă face trebuinţă, cumpăraţi-o. 

Despre căr�. vom mai vorbi, când veţi veni D-tră la Iaşi. ceea ce nădăjduiesc nu va fi 
prea târziu. 

Cărţile cumpărate le păstrez la mine, până când veţi hotărî D-tră ce trebuie să fac cu dânsele. 
Închei aceste rânduri, salutându-vă cu toată stima 

Mihai Costăchescu 
Stradela Bucşinescu 6, Iaşi 

Scrisoare manuscris, cerneală neagră, Inventar 2798/3 

7 Septembrie 1933 

O-sale 
Domnului M. Costăchescu, profesor Iaşi 

Fiind informat că aţi ajuns cu tipărirea Documentelor lui Ştefan cel Mare până la coala 1 5  şi că 
ar mai fi nevoie de câteva coaie peste cele 1 5  ce vi s-au aprobat de această Fundaţiune, spre a termina 
întregul Dv. manuscris, am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că vi se a probă continuarea tipăririi peste 
coala 1 5  cu încă maximum patru coaie. 

Primiţi vă rog, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni . 
Preşedintele Consiliului Fundaţiunii33 

Scrisoare manuscris, G. T. Kirileanu, nesemnată, cerneală neagră, Inventar 4851, fila 1 (Sub 
datare, menţiunea " respinsă") 

1 5  Septembrie 1933 

R e f e r a t  

Primindu-se colile 1 1- 15  din documentele de la Ştefan cel Mare a căror publicare de cătră Dl. 
M. Costăchescu, profesor din Iaşi, s-a aprobat de Fundaţiune, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a 
încuviinţa să se facă potrivit contractului plata sumei de 10.000 (zece mii) lei onorarul autorului pentru 
aceste cinci coaie, precum şi suma de 4. 100 lei aprobată pentru coperta şi broşatul volumului. 

Cât priveşte cererea O-lui M. Costăchescu de a i  se încuviinţa încă 4-5 coaie pentru publicarea 
restului de documente de la 1 500-1 504 cu prefaţa, tabla de materii şi indice, care n-au încăput în cele 15 

Jo Este vorba de�pre Revi.\·tu i.wurin1 editată de Nicolae Iorga, sub auspiciile Casei Şcoalclor l a  Vlllenii de Munte, cu 
cnncursul mai multor specialişti. Din 1 9 1 5  până in iulie/seplcmhric 1 9 1 6  redaqia revistei este la Vălcnii de Munte. Din 

octombrie/decemhrlc 19 i6  până fn no:embricJJeeembric 1 0 1 �  redac(lă se mută lă lăşi. Niimmll! ăiR 8el8fHBAI!--dl!!.:t�mBFie �Uni 
tipărite de Tipografia Daciu. ianuw·le-iunie 1 � 1 7  de fipugraf;u Progresul - lăşi ; IUHc-<lcc�m�fil!-!115Pilie-uetulf!BFili I IJ I X  de 
Tip<.lgr>� li>� Cu ltura Neamului lhnnânesc - Iaşi. 

-'1 N. Iorga, A�·te şi frclgmente ,.u privire la i.ftnria românilor. 3 voi . .  Aucureşti. 1 895 - 1 897.  

n Nicolae Iorga, Studii f i  docun11mte c u  privire fu i.•·tnriu rmtu1nilnr, voi. I-XXXI (1  Y U  1 - 1  \) 1 7  ). 
'-' General, E. Daliff. Preşedintele Funda\ici .. Regele Ferdinand 1". www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro 
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coale aprobate, având în vedere că publicaţia anterioară a O-lui Costăchescu a fost bine apreciată de 
învăţaţii specialişti, îmi pemit a-mi da părerea că, pentru a se face publicarea integrală a documentelor de 
la Ştefan cel Mare, ar fi bine să i se aprobe încă 4-5 coaie de tipar în aceleaşi condiţiuni ca şi pentru 
precedentele 1 5  coale. 

Cu adânc respect 
G. T. Kirileanu 
Secretarul Funda\iuni 

Referat, manuscris, hârtie cu antet tipărit "Fundaţiunea "Rege[ Ferdinand /", Bucureşti, 
Str. Ştirbei-Vodă nr. 3, cerneală neagră. Inventar 4849/fila 1 

În cursul tipăririi, având norocul să mai descopăr documente necunoscute de la Ştefan cel 
Mare, le-am intercalat la locul cuvenit în manuscrisul care s-a sporit astfel, găsindu-mă în situaţia de a nu 
putea tipări întreaga mea colec\ie de documente în aceste 1 5  coale care mi s-au aprobat, mai 
trebuindu-mi încă 4-5 coale în plus. Îmi permit dar a vă ruga să binevoiţi a aprecia dacă nu mi s-ar putea 
încuviinţa încă vreo 4 coaie peste cele 15 .  

Primindu-se colile 1 1- 1 5  din Documentele de la Ştefan cel Mare a căror publicare de către 
Dl. M. C. profesor din Iaşi s-a aprobat de Fundaţiune, îmi permi [şters în text] am onoarea a vă ruga să 
binevoiţi a aproba [şters în text] a încuviinţa să se facă potrivit contractului plata sumei de 10 000 (zece 
mii) lei onorarul autorului pentru aceste cinci coale, precum şi suma de 4 100 lei aprobată penrtu copertă 
si brosatul volumului. ' ' 

Cât priveşte cererea O-lui M. Cost. de a i  se încuviinţa încă 4-5 coaie pentru publicarea restului 
de documente de la 1 500-1504, cu care n-au încăput în cele 1 5  coli aprobate, având în vedere că 
publicaţia anterioară a O-lui C a  fost bine apreciată de învăţaţii specialişti, îmi permit a-mi da părerea că 
pentru a se face publicarea integrală a documentelor de Şt. c. M. că ar fi bine să i se aprobe încă 
maximum patru coaie de tipar în aceleaşi condipuni ca şi pt. precedentele 1 5  coaie. 

Ciorna re.feratului publicat mai sus. Manuscris G. T. Kirileanu, cu ştersături şi adăugiri. 
Primul paragrt!f al documentului reprezintă copia unei scrisori ce a fost expediată de M. Costăchescu. 
Document nedatat, nesemnat. Inventar 4951, fila 2. 

1 8  Nov. 1933 

Iubite Domnule Costăchescu 

Am primit cu mare bucurie cele din urmă coale din publicaţia O-tale cu Documentele lui 
Ştefan cel Mare şi prezentându-le O-lui Preşedinte34• D-sa a binevoit a aproba ca pe lângă plata sumei de 
25 000 lei (tiparul şi onorarul celor 5 coale aprobate) să se plătească şi suma de 3 750 lei pentru 1 14 coală 
tipărită în plus. S-a dat ordin să ţi se expedieze suma de 28 750 lei. 

Ar fi bine să trimiţi un exemplar cu câteva cuvinte dedicatorii pe adresa O-lui G-ral Adj . 
E.B. [Ernest. Baliff] , Preşedinte al Fundaţiei R.F.I. ["Regele Ferdinand 1"1. str. Şt. V. 3, iar un pachet cu 
20 ex.  le -�e

i aduce D-ta la Bucure�Li când vei ve�!: !\Hm�i Yil trGbHi �a dili cite un El. eu dediB!iti� D-lii; 
1. Nistor3\ care se află acum la Bucureşti3�. O-lui N. Iorga, Păr. Nae Popescu37 şi O-lui C. Giurescu3K. 

" h!limo 
�� !�m NiMBr ( 1 H7ti= 1 '362). i�Loric medievi�l. A fire7�nlât. in şedin\a AcaJcmlci Române uin 2s mai 1 933. 

raportul prin care propunea acordarea Premiului Statului "Gheorghe Asachi " lui Mihai Costikhcscu pcnrno c.c.le- douli volume ale 
]uo:răo i i  Ducumenre molduveneştt fnainte de Şte.fun �·el Mure [Ve7.i Ano/de Acwlemiei Romane, Dezbateri, torn Lill ( 1 9�2-1 933), 
p. 87-':.l2J. 

"' Între 1 9 1 2  şi 1 940, 1. Nistor era profesor de istoria sud-estului european �i istoria românilor la Universitatea din 

17 Nicolae Popescu ( 1 88 1-1963), profesor la Facultatea de Teologic din Ducureşti . 
'" C. I. Ciiurcscu ( 1 90 1 - J l)Î?). personalitate rcmarcabilâ a istoriografiei române. fondator oi Institutului de istorie 

naţionulii ( 1 94 1 )  şi al ,.Rtw islc.i istmice române" ( 1 93 1 - 1 1)47 ). 
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Felicitându-te din toată inima că ai dat gata încă una din însemnatele O-tale lucrări, îţi urez 
sănătate Şi spor bun la munca închinată şi urmaşilor lui Ştefan cel Mare ! 

Ciornă de scrisoare, manuscris G. T. Kirileanu, hârtie filigran, cerneală neagră. Document 
nesemnat. Inventar 4859, .fila 2. 

Iaşi, 1936 Aprilie 1 0  

Mult stimate Domnule Kirileanu 

Am primit cartea poştală a D-tră, din 7 aprilie a.c. Mă bucur că sunteţi sănătoşi şi voioşi. Drept 
să vă spun nici nu stiu dacă sunteti la Bucuresti sau la Peatra. Eu stirea din ziarul Lumea39 n-am citit-o. 

' ' ' , 
Si-apoi, cine crede ce spun ziarele si mai ales cele din Iasi ! 
' Vă mulţumesc foarte m�lt de ştirea ce-mi daii despre recensia d-lui Iorga despre cartea mea 
"Arderea Târguluj Floci . . ." 40• Se vede că era în toane hune, căci altfel ar fi putut spune şi destule lucruri 
rele. Mă bucură mai mult bucuria şi mulţumirea D-tră, ca om cunoscător de cărţi ce sunteţi. 

A fost pe la mine, săptămâna trecută, Al. Vasiliu de la Tătăruşi4 1 , cu care am vorbit multe de 
toate şi despre D-tră. Cu el, am pus la cale, ca la venirea D-tră şi a lui la "praznicul Junimii" 42 - cum 
zice el - să aducă fluierul cel mare şi, la mine, s-o ducem în cântece de jale câteva ceasuri, să mai 
plângem cele dureri ale noastre. 

A venit mai mult, căci a auzit că Stefan Vodă s-a mai bătut si la Floci si cum se poate ca el să . . . 

nu ştie una ca asta ! l-am dat, cu multă plăcere, cartea cu pricina, pe care a mângâiat-o frumos cu mâna, 
ca pe un copil drag, şi apoi a aşezat-o cu multă băgare de seamă, în trăistuţa de la şold, unde avea şi 
fluerul şi alt bagaj de drum. 

Eu mă găsesc destul de bine. Am fost toată săptămâna la denii, la bisericile Ieşilor . . .  
Aşteptând, eu şi toţi ai mei, să ne vedem cât de curând, de Sfintele Paşti, vă dorim tuturor 

sănătate şi voe bună şi să vă cânte cucul în faţă. 
M .  Costăchescu 
P.S. Auro,ra

41 mulţumeşte foarte mult d-şoarei Rodica, pentru fotografie. 

Scrisoare manuscris, hârtie ripsată, cerneală neagră, plic cu cu/resa "Domnului G. T. 
Kirileanu, Strada Ştefan cel Mare (în faţa parcului Cozla), Peatra Neamţ", Inventar 2795/5 

Dragă Moş Ghiţă şi Mult Stimate D-le K 

Am primit cu multă mulţămire ştirile. Ştim de la Todică despre întârzierea trenului care şi el se 
temea să nu fi răcit. Vă mulţămesc foarte mult pentru ştirile cu tiparul. Aş fi mai bucuros să tipăresc la 
Bucuresti dar nu stiu prea bine cui să mă adresez. D-1. B de la Iasi44 a fost la mine de 2 ori si mi-a spus să ' ' ' ' 

fac cerere. Pe cât am înţeles însă O-sa speră că volumul s-ar publica cu vreo 100 mii lei ceea ce nu pot 
crede. Apoi cu starea de lucruri de azi nu cred că în Iaşi s-ar putea găsi hârtie bună. Astfel aşi fi mai 

''' Ziarul ''Lumea '' (la�i ). din 25 martie 1 936 publicll �tirea referitoare In retragerea la pensie a .,b-lui Kirile;mu. fusl 

bibl iotecar". 
'" Vezi N. Iorga. M. Costckhe.I'Cu - A rderea TârJiului Floci şi " lt�lomi(ei. in .,Revi.\'le� iMoriL·cY".  XXII. p. 83. 
" Al. Vasiliu ( 1 887-1 945). învll\lltor în comuna Tătămşi. jud. Suceava. A publicat Cilntece, urtlturi şi boceft! ale 

poporului ( 1 909) şi Poveşri şi /eflende ( 1 927). 
-12 În zilele de 26-27 aprilie 1 936. s-a sărhăloril la Iaşi. împlinirea a 72 de ani de la înfiintarea societătii literare . . Junimea". 
•·' Este vorba despre Margareta Dimilriu, căsălorilă in 1 9 1 9  cu Mihai Coslăchescu. 
•� Se referll la Bogdan Petre ( 1 873-1944), chimisl, prolcsor la Universitatea din Iaşi , preşedintele Fundatiei ,.Regele 

Fcrdinand l" de In Iaşi. 
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bucuros să se tipărească aici. De azi (cu toate că a fost o zi mizerabilă) am început să merg la slujbă4s 
dus de trăsură căci altfel nu-s în stare să merg, deşi fac necontenit exerciţii şi se pare că am făcut 
oarecare progres (nu mai zac de două zile) dar nu ştiu cât voi fi în stare să umblu cu picioarele mele. Am 
şi slăbit se vede stând pe loc şi pierzând sânge. Să vedem ce va fi. D-na G (indescifrabil) a fost numită, 
dar cum cred că sunt ei amândoi, vânează mai multe lucruri odată, căci până azi trebuia să se prezinte de 
mull să-si facă orele. Că e greu ce să-i faci, asa sunt vremurile. Doi oameni cu sluj'bă îsi vor găsi o odae ' ' ' 
unde să stea si vor găsi ce să mănânce, dar sunt vânători de multe hotare. Ne bucurăm că după boală veti ' . 
sosi acasă, unde veţi sta în tihnă, la căldură cu cărţile. Suzana aducându-şi gospodăria o rugase să-mi 
aducă pachetul meu. Nu l-am găsit rămânând să-I aduc eu, nu am neapărată nevoe. 

Aşteptăm veşti bune. Sănătate la toţi 
Aurora, Mihai 

Carte poştală, manuscris, Aurora Costăchescu, text dictat de M. Costăchescu, datare după 
ştampila poştală, 24 octombrie 1 941 .  Inventar 298/10 

Iaşi, 1 94 1 ,  Dec. 1 0  

Mult Stimate Domnule Kirileanu 

Nici nu stiu când nu v-am scris eu însumi . Stiu că secretarul meu este destul de bun si de ' . ' 
conştiincios4n, dar eu preţuiesc mai mult slova mea. S-au întâmplat atâtea, încât s-au amestecat, de nu le 
mai pol pune în bună rânduială. La cap şi la ochi mi-a trecut complect, ca să pot râde de doctorul de la 
Cheile Bicazului. Pe jos, merg destul de bine. Spre sfârşitul lunii trecute, am fost şi la Bucureşti, unde am 
stat vreo săptămână, umblând mai mult pe jos, ceia ce mi-a făcut mult bine. Am fost şi la d. general R47, 
unde am stat mai mult timp de vorbă, ca doi vechi cunoscuţi. Este un om admirabil, de care nu m-aş 
putea despărţi nici la moarte. Un om dintr-o bucată. Mă mir că nu aveţi lemne. Căci nu e destul să vă 
uitaţi pe fereastră la dânsele. A veţi acolo atâţia buni prieteni , care vă pot ajuta, în chestiunea aceasta. 
Nici nu e lucru mare. În vacanţa de Crăciun, cred că voi veni măcar o zi pe la D-tră. Mulţumesc lui 
Dumnezeu că am început să umblu pe jos, pe stradă, spre nemulţumirea Aurorei, care. nu mă mai poate 
ţine acasă. Cu tipăritul, nici un rezultat. Nici o bunăvoinţă, din partea celor care au puterea de a hotărî. 
Eu am făcut tot ce am putut. 

Vă dorim cu toţii multă sănătate. 
M. Costăchescu 

Carte poştală, manuscris, cerneală neagră. Inventar 279811 1 

Iaşi, 1 942, Ianuarie 29 

Mult Stimate domnule Kirileanu 

Am primit azi cartea poştală de la D-voară şi ne bucurăm că suntc\i sănătos. Noi, la fel cu toată 
iarna grea şi viforul cumplit, care ne îneacă suflarea. Patul D-tră este între ferestre, de aceia cred că e 
frig de 1 4  grade. Bine d. aveţi lemne. Mă tol gândeam să vin la Peatra, dar alţii au avut grijă să mă 
scutească de drumuri . De acei a. nici la Bucureşti n-am mai plecat. Maurul şi-a făcul datoria (a se vedea 

" 1 .a inceputul anului . Mihai Costăchescu suferise un >�ccicknl de circula�ie. 

·� Este vnrha despre so\iă să, Auroră Coslăchcscu ( 1 87'1-1949). 
H Generalul Radu Rosetti. cercetător al istorici militare, Preşedintele Consiliului Muzeului Militar National 

( 1 924- 1 93 1 ), conservator ni Hibltotccii Academiei Române ( 1 93 1  1 940), membru al Academiei Române din 1 935.  
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Monitorul Oficial din 24 lanuarie)48• Mă gândeam să vă scriu să nu plecaţi de-acasă pe asemenea vreme . 
. Bine că n-aţi plecat. Vor veni şi timpuri mai bune. Cu documentele stau binişor. Am dat o cerere O-lui 
Bogdan [Petre], care a spus că a prevăzut o sumă în buget. Ce anume nu mi-a spus. Dar se vede că ceea 
ce fac eu şi am făcut nu e de nici baftă şi cine se mai gândeşte la asemenea mofturi , în vremurile acestea. 
Am cam început să mă îndoiesc de mine însumi. Nu ştiu dacă d. Giurescu are fonduri, eu însă vă 
mulţumesc pentru interes49• Am adunate mai multe documente, cu privire la Ureche şi vreau să le public 
într-un tot. Vroiam să încerc să scot, în continuare, Buletinul Ion Neculce�0, pe propria mea socoteală, 
măcar 4-5 coaie pe an. Dar de acuma nu se mai poate. Naţia nu are nevoie de asemenea fleacuri. 

Cu toate urările de bine şi sănătate, din partea noastră 
M. Costăchescu 

Carte poştală, manuscris, cerneală neagră. Inventar 2798!7 

Iaş'i. 1942, iulie 2 1  

Prea Stimate Domnule Kirileanu 

Am fost o săptămână la Bucureşti, cu lucruri de care vom vorbi, când ne vom întâlni. Mi-am 
copiat asemenea documente importante, cât mă mir de unde se mai găsesc. Când le citesc, trăiesc într-o 
fericire nespusă, ca orientalii, în rugăciunile lor, cu ochii spre soare. Tipografia Brawo� 1  îmi tot dă ghes 
să apelez la bunătatea D-tră, pentru a mai putea obţine ceva hârtie, de la locul cunoscut. Mie îmi vine 
foarte greu, dar ce să fac, poate în felul acesta, puteţi sprijini cultura românească. Ar avea nevoie de 
1 bal[ot] de 96 kg 6 000 coli, hârtie velină, 42/68, de 16  kg 3 bal[oturi] de 300 kg 7 500 coli, hârtie 
velină, 65/96 de 40 kg 1 bal[ot], 105 kg 1 750, hârtie velină, 65/96 de 60 kg 1 bal[ot] de 96 kg 6 000 coli, 
hârtie de scris, 42/68, de 16  kg 1 bal[ot] , 105 kg 3 000 coli, carton dosar gri, 35/45 de 35 kg, 1 bal[ot] de 
96 kg, 800 coli, carton Stolgenberg, 54174 de 120 kg. Dacă crede� că nu veţi reuşi, nu mai rugaţi de 
nimeni. Si Academia vrea să tipărească aici (mi comunicati acest nume, unde trebuie) dar nu stiu dacă 

' ' ' 

tipografia îşi poate furniza 7 bal. hârtie semivelină, de 40 kg. format 
'
54/84. Vă aşteptăm la Iaşi, unde 

este foarte frumos. 
Vă dorim tuturor, din partea noastră, sănătate 

M. Costăchescu 

Tipăritul merge bine. Cred că am aflat pe tatăl mamei lui Ştefan cel Mare (Notaţie marginală) 

Carte poştală, manuscris, cerneală neagră. Inventar 2798/12 

Iaşi, 1942, Septembrie 1 8  

Prea Stimate Domnule Kirileanu 

Am primit rândurile D-tră, printr-un om de bine şi întâi ne-am bucurat că aţi aju_ns cu bine la 
sălaşul cel de odihnă. De bună seamă, cu oarecari nemulţumiri, că doară nu trăim în vremuri când toate 
pol fi pc placul nostru. Eu v-am văzut aşezat, singur, într-un vagon bun, cum nu aveau cei de demul ai 

•• Vc<:i . , Monitorul Oficial " ,  partea 1, nr. 20 din 24 ianuarie 1 942, p. 511 :  "Dl. Titus Hotnog, profesor titular cu 
6 grarlolii lu Liceul Nlltional din Ia�i. se numeşte pc ziua de 1 februarie 1 942 inspector general al învătământului secundar. în 

postui devenit Hber prin rechcmarell lii că.leăi'� 11 1:1-lui Mihai Co�tlchegcu $1 c�tc dciCJ!,ill �of i!l rugiunii �GOliiN lil�i {" ,(''. 
•·• Vezi scrisoare.a lui O. T. Ki1;leanu căl rc C. C. Giurcscu. în G. ·1 : Kiril.:unu. Core.,·pmul.:nră. p. 8 1 .  
" '  lt�.:m Necuh·l!. Buletinul Muz€ului municipal din fr�şi, editii\ în n<.>11ă fascicole ( 1 92 1  - 1 933 ) .  sub coordonarea lui 

( ih .  Uhihăncscu. M. Costi1chcscu arc nume.roase �:nlahorll.a; ştiinţilicc. fiind totodată secretar �i casier al acestei publica\ii . 
" T1pop;rafic iqe>�nii. 
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noştri , cu oarecare aşteptare şi răcoare, la Paşcani, chiar din susul Siretului şi de toamna care vine, şi am 
zis că e unul din drumurile bune, de care eu unul n-am avut parte de multe ori. 

Am făcut mult haz, de bună seamă că cucoanele vă dau dreptate D-tră, de teama să nu fi răcit o 
poamă ca mine. Nu mi s-a întâmplat nimic rău, �ăci mă călesc în fiecare dimineaţă cu apă rece, ca să-mi 
tie la răvineală si la vânt rece. Datorită sculării de dimineaţă, ca să vă întovărăsesc pe D-tră, am avut �uită mulţămir�. ca să mai văd cerul limpede al dimineţii, căci era foarte frumo's. M-aro oprit la liceul 
nostru, unde directorul era la treburi prin curte52, cu lemnele şi cu grijitul, grijuliu cum este şi vrednic. 
Aici, am stat la vorbă, până la ceasurile 8, când m-am dus la tipografie, ca să-mi urmăresc treburile, apoi 
m-am dus acasă, am băut o ceaşcă de ceai şi după o ghileală rece. m-aro dus la Arhivele Statului, unde 
soţii Turcu�J. grijulii şi cu necazuri , cum sunt, erau la locuinţa lui Ungureanu54• Pe câte ştiu, şi acuma 
umblă după casă, ca să aibă, pentru iarnă, un pat de odihnă, un pic de lumină şi de loc de sălaş. Cu cât 
înaintăm în veacul nostru, cu atât traiul este mai greu. Cred şi acum că lumea merge pe un drum greşit. 
Prea multe cerinţe, învăţaţii le spun complicatii .  Omul nu mai are vreme, umblând după hrană, după 
chemările oamenilor, gândind ce să facă, ca să le placă, trecând peste toate plăcerile, care ar putea fi şi 
ale lui, neavând timp să mai gândească la sorocul lumii aceştia, ne mai având îngăduială să admire cerul 
cu lumile lui nesfârşite şi pline de învăţătură, pentru bietul nimic care se cheamă om, neavând 
deprinderea să se mai gândească cum trăieşte firicelul de iarbă din marginea drumului , singur şi 
neîntrebat de nimene, neavând vreme să întrebe ce se vor face oamenii peste sute de ani, alergând, 
încoace şi încolo, fără de nici o ispravă, numai pentru mâncare şi băutură. Te apucă groaza de asemenea 
orizonturi . Eu, care sunt un om nelecuit şi care nu mă voi putea niciodată potrivi cu umbletul lumii 
aceştia, de aceea, se vede că nu se alege mai mare lucru de mine, căci am fost făcut pe dos ca ceilalţi 
oameni şi sunt făcut să le spun nu, când ei ar avea plăcerea să le fac pe voie şi să zic numaidecât ca 
dânşii, să-i admir şi mai ales să le dau totdeauna dreptate, când eu, după capul meu sucit, cred că n-o au. 
Dar, lumea va merge mai departe, orice am gândi noi de dânsa, căci aşa are ea chef şi pace ! Ca să nu mă 
abat prea mult de la rânduielile lumii creştine aceştia şi să gândesc şi ca ceilalţi oameni, cred că toate vor 
iesi bine. , 

Caut să mă pun în sinea D-tră şi să văd cât vă e de bine, în odaia D-tră cu cărţt cu priveliştea 
Cozlii şi Petricicăi, de o parte, de alta cu Cemegura, Doamna şi Ceahlăul, sub care au îngheţat, din 
răutatea unei soarte neînţelegătoare, acuma aproape 2 000 de ani, Dochia, cu caprele ei, prefăcute în 
stânci. Şi devale, se aude cursul fără istov al Bistriţei . De ce curge? Un om învăţat ar spune pentru că e 
apă şi apa trebuie să curgă undeva, la vale. Dacă e mai cu învăţătură, pentru o catedră la Universitate, fie 
ea şi la cea din Iaşi, deocamdată, în trecere spre cea din Bucureşti, unde e buricul pântecelui tuturor 
bunătăţilor din biata noastră Ţară, ar vorbi de legea gravităţii şi a căderii corpurilor, dând importanţă 
unor lucruri, care-s· ·mult mai simple. Noi, eu unul, pentru mine, în frica lui Dumnezeu, spun şi mă 
mulţumesc că apa curge, ca să ne placă nouă, când suntem mulţămiţi, şi ca să răspundă cântecului : Las să 
vie, să mă mâie, că n-am tată să mă ţie şi nici maică să mă mângâie. Şi atâta-i, măcar să crape oamenii, 
ba chiar şi dracul, că-i mai mare. 

Cum vedeţi, aţi păţit-o. Sunt singur acasă. Se lasă amurgul şi trebuie să vă scriu câteva rânduri 
si eu bat câmpii. Ne-ati făcut mare bucurie, cu venirea D-tră la Iasi, cu sederea la noi, dându-ne astfel 
' • ' 1 

prilejul să vă mai avem aproape şi să vă scoatem din singurătatea din Peatra. Cred că după o bucată de 
vreme ne veţi putea face iarăşi bucuria să vă avem aproape. 

Vă mulţumesc iarăşi, pentru ştirea ce-mi dati cu hârtia. Poate Dumnezeu , ajutat de oameni , care 
azi {;affi face ce vor ei, va duce la bun sfârşit  lucrurile. Adică, să fie pe voia noastră. 

Am râs şi râdem şi acuma de teama D-tră de avioane. Noi, cei de aici, nu ne prea sinchisim de 
asemenea lucruri. Ai  mei spun că-s soi rău. din Cârligăt ură55• şi eu ii las d creadă d au dreptate, pţ c.<iiml 

�1 Ioan Th. Lupu. 
" Constantin şi Aurora Turcu. arhivişti la Arhivele Statului Ia�i .  
·�'� Gheorghe Ungureanu ( 1 907- l -:>75), director a l  Arhivelor Statului din Iaşi ( 1 94 1 - 1 969). 
" Vezi discursul linut de Mihai Costăchescu la alegerea sa ca membru corespondent al Academiei R,g�ne 

(Anah;IG A�adGmici. Dezbateri. tom LX/1939-1 940, p. 50: .J . .  ./ iar strilbunlcul mamei era un preot dâl'7., un r!zl� cu mai 
mu!�c; prQ�o;so; pierdute; dintr-un sat din linutul Ciirligăturii - âcest linut aspru de codri frumo�i de fagi şi stejari tari, cu 
sate mullc şi străvechi - 1 . . ./". 
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lucrurile cu adevărat sunt că nelegiuiţii de la răsărit nu mai au nici o putere contra noastră . . . l-am văzut 
eu anul trecut. 

Dorindu-vă pace şi voie bună, ne închinăm cu sănătate 
M. Costăchescu 

P.S. Pe câte ştiu, aveţi un urie original de la Ştefan cel Mare. Rugaţi fotograful D-tră să facă un 
clişeu 1 0/15 , ca să-I pot mări la Iaşi, 1 8/24. Vreau să adun toate fotografiile documentelor de la 
Ştefan cel Mare. 

Scrisoare manuscris, hârtie tip ., dictando", filigranată, marca "Extra Strong Cartea 
Românească". Inventar 279814 

Iaşi , 1942, Noiemvrie 14 

Prea stimate Domnule Kirileanu 

Înainte de orice, vă mulţumesc din suflet, pentru urările de ziua numelui. Dumnezeu Sfântul să 
vă dea tot binele, adică sănătate, zile multe, cu spor şi cu linişte în ţară şi la hotare. Cu tipăritul o duc 
destul de bine, numai că, de la coala a 16-a, Tipografia mi-a mai mărit preţul la coală cu 750 lei. Am 
vorbit cu d. Bogdan şi el a spus că e foarte normal să fie aşa. Mă gândesc însă cum voi putea-o scoate la 
capăt cu banii, pe care îi am. OI. Bogdan, om admirabil, mi-a făgăduit sprijin şi pentru mai departe. De 
aşi putea duce şi acest volum la bun capăt, aşi crede că am făcut mare lucru. De aveţi vreme, scrieţi-mi 
unde e dovada, de care mi-aţi vorbit cu Mitropolitul Simion Ştefan�6• acelaşi cu dascălul Simion. Turcu 
încă nu s-a întors de la Peatra, aşa că nu ştiu ce mai faceţi. 

Vă salut cu toată stima 
M. Costăchescu 

Carte poştală, text manuscris, cerneală neagră. Inventar 279819 

Iaşi, 1943, August 14  

Mult Stimate Domnule Kirileanu 

De câteva zile, tipografia a primit hârtie, datorită D-tră şi d-lui inginer de la Bacău, cărora, Ia 
amândoi, vă mulţumesc foarte mult, pentru ajutorul ce mi-aţi dat. S-a şi început a se lucra indicele în 
coala a 36-a. Azi, am primit o carte poştală de la d. C. Giurescu, de la Predeal şi în legătură cu aceasta vă 
rog cele ce urmează să spuneţi d-lui Turcu, căruia-i scriu la D-tră, unde îl pot afla mai uşor. 

De la Bacău, el ştie de la cine, i s-au adus 2 documente munteneşti ca să fie copiate şi traduse, 
lucru care l-am făcut cu. În ele, era vorba de aşczământul cu satele al lui Mihai Vitcazu . Se vede că s-a 
publ icat în ziare de acest lucru (eu nu �Liu) şi dl. Giurescu îmi cere mie informatii .  Roagă-! pc d. Turcu, 
în caz când el mai are o copie de pe copia făculă de noi, in Iaşi . Numai să reuşească. Greşeala mea c că 
nu le-am fotografiat, cum e obiceiuf7 • O-lui Giurescu îi Lrebuic penlru o lucrare. Dl. de la Bacău nu a 

'' §imion �r�J9n ( ?  .. 1 fijfi). Mitropolitul Tnm�ilnniei întrE 1 (J;l3=1 Mt; 
" Vezi C. Tu reu. op. cit . .  nota 1 :  " . . ./ În hogata sa hihliot.ccă, / . . ./ prnfesorul mai are şi peste o mie de fotografii de 

UocuJncnlc d in  tJrh ivelt: puhl ice şi p.a.ticulnre". 
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putut tăcea. Greşala mea e că am atras aminte. La Iaşi, vă aşteaptă multe scrisori ale lui Conachi58, găsite 
zilele acestea. Multămindu-vă, vă dorim tuturor sănătate si voie bună eu si cucoanele. 1 ' ' ' 

M. Costăchescu 
Carte poştală, text manuscris, cerneală neagră. Inventar 2798/8 

Mult Stimate Domnule Kirileanu 

Am primit scrisoarea de la D-tră si stirea că sunteti pe drumuri , cu năcazuri . Volumul meu, care ' ' ' 
a ieşit foarte frumos, se broşează. Mai datoresc Tipografiei 72 000 lei, sumă mare. Noroc, că după luptă 
mare, nu mi-a mai urcat preţul. Ce-aşi fi făcut altfel? O sută de ex. trebuie să le dau Fundaţiei. Eram 
bucuros să mai dau o sută si să plătească si restul de datorie. Dacă binevoiti să-mi împrumutati acesti 

' ' ' ' , 
bani, eu vă mulţumesc foarte mult. Vi-i voiu înapoia, încetul cu încetul. Poate tot voi vinde vre-o 50-100 
exemplare. Apoi, când voi prezenta manuscrisul , .Petru Rareş" la Bucureşti, poate mi se va da un acont. 
Aşa că voi avea de unoe să vă plătesc. Am primit conducerea Institutului de la Iaşiw, dar nu ştiu ce am de 
făcut. Regulamentul la care mă trimite nu e destul de lămurit. Am scris şi am mulţămit. Vă voi mai cere 
si lămuriri . Cu dl. Stefănescu60 cred că nu e nimic de făcut. E tare rninciunos. Mă tem că si în stiinta lui e ' ' ' ' ' 
to� asa. Minciuni frumoase, poiezie. Vă multumesc si pentru toate interventiile făcute. Sunt foarte ocupat ' ' ' ' 
cu şcoala, unde am făcut aproape în fiecare zi 5 ceasuri, pentru cei neprezentaţi sau renumiţi. Suntem 
sănătosi. Mă mir si eu uneori de rezistenta mea. Vă mulţumesc încă odată si vă doresc tot binele si 

' , 1 ' ' 

sănătate. Asemenea si de la cucoane. ' 

M. Costăchescu 

Trimis 72.000 prin Banca Rom. 1 2  oct. 1 943 / Notaţie marginală, mss G. T. Kirileanu 

Carte .poştală, text manuscris. cerneală neagră. Inventar 2798113 

'" Este vorba despre poetul Costachi Conachi ( 1 778- 1 849). în leglirură cu care G. T. Kirilcanu a publicat Cutevct ştiri 
despre C. Coruu:hi. in •. Arhiva românească" ( 1 945 1 946), nr. 1 O. p. 444-449 �i Fubricu de fier (1 loRojcltului C. Conac/ti ( 1 H44) 

fl! Ni!Hrişnam Sw ·1!VI!i: în ::Revista istorică română": V<?!: ?;V!! O?�n !'!f; !-�: �: 1 1 �-1 1 �: 
"' F.�tc vorha de I nstitutul de istorie "A. D. Xcnupu1" din Iaşi a curei direc1ic devenise vacanlă prin moanea 

profesorului 1. Minca, la 20 fehruarle 1 943. 
"'' Se refer ii probabil la 1. D. Ştclilncscu ( 1 886- 1 9  ), istoric al artei româneşti. 
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DAN JUMARĂ 

MIHAI COSTĂCHESCU, 
EDITOR DE DOCUMENTE - ÎN CORESPONDENTĂ ' 

Grupajul de scrisori, ce face obiectul cercetării de faţă, ne-a atras atenţia, în primul rând, pentru 
că acoperă o perioadă de circa trei ani de la începutul activităţii editoriale a lui Mihai Costăchescu. Dar 
mai important este faptul că, din lectura acestei corespondenţe, este posibilă formarea unei imagini 
exacte cu 

.. 
privire la personalitatea autorului, la preocupările sale şi felul său de a gândi şi lucra. 
Sunt doar treisprezece scrisori adresate cunoscutului om de cultură G. T. Kirileanu, aflate în 

prezent în fondul documentar al Muzeului Literaturii Române Iaşi, Epistole concise, la subiect, evitând 
sau reducând la minimum frazele de convenienţă, datare atentă (gen catalog), o caligrafic amintind-o pe 
cea a lui Sadoveanu, cu litere mărunte, ferme, citeţe, cu aspect plăcut, scrise cu cerneală neagră, scriere 
îngrijită şi în acelaşi timp nervoasă, rânduri echidistante, semnătură clară, spatiu liber lăsat pe pagină, 
parcă anume rezervat comentariilor, notiţelor pe marginea textului. Toate acestea sugerează portretul 
unui om echilibrat, atent la detaliu, care cunoaşte valoarea timpului său şi al celorlalţi, dotat cu 
meticulozitatea şi metoda istoricului, având pasiunea şi rigoarea ccrcetătorului, a colectionarului . 

Scrisorile conţin, de asemenea, date exacte, referiri concrete la evenimente importante din 
punct de vedere ştiinţific, ale profesorului ieşean. 

Începuturile carierei de publicist a lui Mihai Costăchescu se plasează la începutul deceniului al 
treilea al secolului nostru. Avem însă prilejul de a afla, dintr-o scrisoare datată 19 septembrie 1928, că în 
toamna acelui an istoricul primea subvenţie, din partea Fundaţiei "Regele Ferdinand I", pentru realizarea 
unor cercetări istorice în Basarabia. După primirea sprijinului material respectiv, profesorul îşi anunţa 
intentia de a pleca, într-o călătorie de documentare. la Telinesti, în tinutul Orheiului 1 •  . . ' 

Rezultatele cercetărilor se concretizează, într-o primă etapă, prin tipărirea istoricului satului şi a 
târguluiTelineşti. Se pare că G. T. Kirileanu. adresantul scrisorii din 1 8  noiembrie 1 8292, a acordat un 
sprijin deosebit apariţiei acestui "mic început dintr-un şir de monografii de sate, care dezvăluie trecutul 
ţinutului Codrul din Moldova de dincolo de Prut". Lucrarea, socotită a cuprinde circa cinci coli de tipar, 
apărea sub egida şi pe cheltuiala Fundaţiei Regale. 

Recunoscător pentru sprijinul acordat, istoricul înţelege să contribuie şi el la îmbogăţirea 
patrimoniului de valori al instituţiei sus-amintite. Convins de necesitatea existenţei unei biblioteci bine 
înzestrate, el achiziţionează, pentru Fundaţie, numeroase cărti şi publicaţii periodice de o reală valoare 
documentară·1 • De altfel, s-a preocupat constant de îmbogăţirea patrimoniului cultural al instituţiei de 
cultură de la care primea sprijin, îl informa, de exemplu, pe G. T. Kirileanu, în februarie 1930, că 
Gheorghe Ghibănescu avea de vânzare circa zece mii de documente, două treimi fiind de secol XIX, �ât 
şi douăze�i şi cinci de pergamente4• 

Inceputul anului 1930 înseamnă şi începerea tipăririi , tot cu sprijinul Fundaţiei, a Documentelor 
moldoveneşti dinainte de Ştefan Vodă c:el Mare, la Iaşi, în tipografia "Vieţii româneşti". La 25 februarie 
1930 se culeseseră deja 12 pagini din primul volum�. 

Deşi ocupat cu tipărirea lucrării sale, pasionatul de trecut este mereu preocupat de aflarea unor 
noi surse de documentare. Se interesează şi găseşte, la librarul Şaraga, circa o mie cinci sute de acte 
vechi. Se numărau între acestea treizeci şi patru din veacul al XVII-lea, două sute treizeci şi cinci din 
veacul al XVIII-lea si restul din cel de-al XIX-lea. Era vorba de documente privitoare la mosii din 
Moldova, case din Ia'şi, situaţia �ganilor etc., documente interesante, ce puteau fi achiziţionate pentru 
Func.Jatic6• 

La 5 mari ic 1 930, coala 1 din Documente moldoveneşti dinainte de Ştefan cel Mare, era 
culeasă, dar nu se putea merge mai departe l:U această operatiune, pentru l:ă se tipărea, în acelaşi timp, 

1 Muzeul Lite-raturii Române din Iaşi (MLR). funtl tlocumentar, nr. 4 1 7611 (in continuare: MLR Ia�i). 
2 MLR Ia�i. nr. 4 1 76/2. 
' MLR laş i .  nr. 4 1 76/3. 
1 MLR laşi. nr. 4 1 76/4, f. 1 .  
·' MLR Iaşi. nr .  4 1 76/4. f. l .  
• MLR laşt. nr. 1 1 76/5. 
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volumul XXIV din Surete şi izvoade, al lui Gheorghe Ghibănescu şi nu exista o cantitate suficientă de 
litere chirilice în tipografie. 

Volumul de documente editat de Costăchescu, deşi aflat abia sub tipar, stâmeşte şi interesul lui 
Demoste Russo, care face unele observaţii asupra redactării, observaţii de care editorul promite să ţină 
seama7• 

Demonstrând o preocupare deosebită pentru documentarea serioasă, aprofundată a izvoarelor 
folosite, Mihai Costăchescu îi comunică lui G. T. Kirileanu că un document de la Petru Muşat, din 1384, 

... 
publicat de Nicolae Iorga în Studii /, este incomplet şi că o revistă din Lemberg îl publicase integral, în 
1904". De altfel, referinţele de acest gen sunt frecvente în corespondenţa autorului nostru. 

Seriozitatea şi importanţa colecţiei de documente atrag atenţia asupra sa şi, în aprilie 1 930, de 
exemplul, P. P. Panaitescu se oferă să acorde sprijin pentru continuarea publicării izvoarelor9• 

La 7 mai 1 930 coala a 3-a, din întâiul volum de documente al cercetătorului ieşean, era culeasă 
şi trimisă la Bucureşti, pentru a fi văzută de G. T. Kirileanu şi D. Russo, înainte de a primi "Bun de 
tipar". Editorul spera ca, primind aprobarea Fundaţiei, pentru finanţare, până la sfârşitul anului 1930, să 
tipărească cele circa o sută de documente de la Alexandru cel Bun, iar la sfârşitul lui 193 1  lucrarea să fie 
deja în librării 10• 

Lucrurile nu au decurs însă atât de uşor. Începând cu coala a 4-a, tipografia nu a mai dispus de 
suficiente litere chirilice şi a fost necesar să se aştepte finalizarea tipăririi unei coaie pentru a se putea 
trece la culegerea următoarei, aşa că ritmul a scăzut simţitor1 1 • 

În iunie se culesese o jumătate din coala a 6-a, iar autorul aştepta observaţiile lui D. Russo şi 
G. T. Kirileanu, la coalele a 4-a şi a 5-a pentru a continua tipărirea12• Operaţiunea avea să continue, 
prelungindu-se cu un an faţă de prevederile autorului. 

Până la urmă Documente moldoveneşti. dinainte de Ştefan cel Mare este finalizată şi din punct 
de vedere tipografic. S-a dovedit a fi o lucrare de o deosebită valoare pentru studierea epocii lui 
Alexandru cel Bun, rămânând în bibliografia de referinţă. Lucrarea a fost, de fapt, recunoscută ca atare, 
chiar de la început, Mihai Costăchescu primind premiul "Gheorghe Asachi", al Academiei Române, în 
1933, pentru această colecţie de documente n. 

Afirmam că grupajul de scrisori prezentat oferă o imagine completă a dominantelor 
cercetătorului ieşean. Iată că o ultimă epistolă, din 23 aprilie 1937, relevă şi pasiunea sa pentru punerea 
în valoare a creaţiei folclorice româneşti . Mulţumindu-i lui G. T. Kirileanu pentru procurarea unor 
documente, profesorul menţionează că a lăsat pe mai târziu "întocmirea listei cântecelor populare, fiind 
prins, deocamdată, cu alte lucrări ." 14 

Şi pentru a încheia succinta trecer.e în revistă a preocupărilor lui Mihai Costăchescu, pe baza 
chiar a scrisorilor sale, vom recurge la un citat dintr-o epistolă adresată tot lui G. T. Kirileanu :  

"Dacă sufletul nu piere la  ceea ce noi numim moarte ş i  dacă umbrele oamenilor de demult, care 
au purtat destinul de atunci al Moldovei, mai dăinuiesc printre noi şi dacă mai au puterea de a se bucura, 
ei trebuie să se bucure şi de fapta d-stră. Şi de a mea, ce punem multă osteneală, ca o parte din opera lor 
să o facem cunoscută oamenilor de azi ." 1� 

Parc a fi cuprinsă, în această frază, profesiunea de crcdintă.. a unui pasionat de cercetarea 
trecutului neamului său, a unui i storic autentic. 

7 M LR Iaşi. nr. 4 1 76/6. 
• MLR laşi, nr. 4 1 76/'d 
'' Ml.R Ta�i. nr.  4 1 76/9. 
'" MLR laşi. nr. 3467/1 .  
1 1  MLR Iaşi, nr. 3467/2. 
' -' MLR laşi. nr. 4 1 76/ 1 0. 
" Ionel Maftei, Per.wnlllitdţi ieşent!, voi. II. Ia�i. 1 972. p. 93. 

14 MLk laşi. nr. 44 1 6. 
" MLK laşi. nr. 4 1 76/4. f. 1 .  
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Iaşi. 1 928, Sept. în 1 9  

Prea Stimate Domnule Kirileanu 

Încă de acuma câteva zile, am primit prin Banca Iaşilor, suma de 20.000 lei, rata a doua, din 
suma ce Fundaţia Regele Ferdinand a binevoit a-mi acorda, ca ajutor, pentru cercetări istorice. în Ţinutul 
Codrului din Basarabia. 

Vă mulţumesc din suflet. 
Zilele acestea ce viq., după ce voi mai sfârşi cu treburile mele şcolăreşti, plec la Telineşti şi 

satele de prin prejur, din ţ. Orheiului. 
Ştiind că vă interesează orice date, ce privesc scriitorul Ion Creangă, vă comunic certificatul lui 

de absolvire, de la Şcoala Normală "Vasile Lupu", din Iaşi, ce mi 1-a comunicat şi mie un institutor din 
Iaşi, Gh. Polcovnicu. 1 

Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice al României. 

O. Creangă Ion, elevu al Institutului Vasile Lupu, din Iaşi, născutu la . . . . . . . . . .  , în comuna 
Humuleşti, distr. Neamţu, a tenninatu cursul preparatoriu pentru învăţătorii claselor primare şi la 
examenul general, la care a fostu supusu, în 10 Iunie, 1 865, a dobânditu următoarele note : 

Din 
" 

" 

" 

" 

" 

Religiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eminenţă. 
Peda_gogie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eminenţă. 
Gramatica Română . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eminentă. ' 

Antmellca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eminenţă. 
Cosmografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eminenţă. 
Fizică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eminenţă. 
Agronomie . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [lipsă] . 
Caii grafie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eminenţă. 
Muzică vocală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eminentă. ' 

Ap 't d' d . ă t1 u 1nea pe agog1c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eminenţă. 
Purtare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eminenţă. 

Spre confirmarea cărora şi în virtutea Deciziunii Ministeriale, cu W 4009, din 1 7  Mai 1 866, se 
dă O-lui Creangă Ion Atestatul de fată. ' 

Din delegaţiunea Ministerului de Culte şi Instrucţiuni Publice (ss) Titu Maiorescu. 

Iaşi, în 1 5/27 Iunie, 1 866 
Nr. 1 5  

Profesorii Institutului Normalu 
Vasile Lupu 

. 
[S 'a publil:al în Revi sla învălălorilor ie�eni "Vremea Şcolii ; Anul 1 ( 1 928), 7-8 i se ublică în 

Bu lctmul lon Neculcc, fasc. 7, pg. 2551 
� p 

Mul\ămindu-vă încă o dat.ll, pentru ce faceţi penlru mine, mă închin cu multă sănătate. 

Mihai Costăchcs�,;u 
(Stradela Bucşinescu 6, Ia�i )  
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Iaşi, 1 929, Noiembrie 1 8  

Mult Stimate Domnule Kirileanu 

Am primit cu multă mulţămire, plicul cuprinzând scrisoarea Domniei
, 
Voastre, manuscrisul 

�eu: cum şi a�re�aAOnor . Co�tet�lui Fun�aţiei "Regele Ferdinand 1" prin care-mi aprobă ca să tipăresc 
tstoncul satulm ŞI targulut Tehneştt, de la ţmutul Orheiului. 

Vă mulţumesc din tot sufletul, în primul rând Domniei Voastre, care v'aţi interesat asa de mult 
de acestă lucrare şi aţi făcut ca să fiu sprijinit, în tot felul, ca să pot face acest unic început din�-un sir de 
monografii de sate, care dezvălesc trecutul "Cadrului", din Moldova de dincolo de Prut. Vor urma s

'
i alte 

sate cum v'am făgăduit.- ' 
Nu ştiu în câte exemplare vreţi Domnia Voastră ca să apară. 
Am fost la Tipografia "Viaţa românească" şi a făcut o ofertă. 
Pe hârtie velină costă coala de 16 pagini 3000 lei, în 500 de exemplare. Pentru fiecare sută de 

exemplare în plus, costă 200 lei. 
Vor fi aproximativ vreo 5 coaie. Costul însă se va sti exact la sfârsit. 
Voiu face prefaţă şi la sfârşit voiu încheia cu stare� actuală a satuiui şi târgului. 
Mulţămindu-vă încă o dată, rog pe Dumnezeu să vă dea tot binele. 

Iaşi, 1930, Februarie în 25 

Mihai Costăchescu 
Stradela Bucsinescu 6, lasi. ' ' 

Mult Stimate Domnule Kirileanu 

Am primit scrisoarea 0-tră, din 20 Februarie şi suma de 9.000 (nouă mii) lei, pentru tipărirea 
pe hârtie bună, în o mie de exemplare, a documentelor moldoveneşti, dinainte de Ştefan vodă cel Mare, 
sumă ce priveşte primele două coaie de la început. Înainte de orice, vă mulţumesc foarte mult, încă o 
dată, pentru că-mi daţi putinţa de a publica aceste documente, ce privesc Moldova noastră de altă dată. 
Dacă sufletul nu piere la ceea ce noi numim moarte şi dacă umbrele oamenilor de demult, care au păstrat 
destinul de atunci al Moldovei, mai dăinuiesc printre noi şi dacă mai au puterea de a se bucura, ei trebuie 
să se bucure şi de fapta D-tră, şi de a mea, ce punem multă osteneală, ca o parte din opera lor s 'o facem 
cunoscută oamenilor de azi. Eu vă mulţumesc foarte mult. 

Primesc condiţiunea D-tră. O parte din exemplare, cinci sute, vor fi la dispozitia D-tră, sau a 
Fundaţiunii. M'aş bucura foarte mult, dacă, măcar în cursul tipărirei , Fundaţiunea ar spijini publicarea 
acestor documente. 

Îndată, după plecarea 0-tră, am dat material la tipografie. S-au cules vreo 12 pagini şi se 
continuă. Hârtia pentru tipar a fost comandată chiar atunci şi se aşteaptă sosirea ei. Poate că la început să 
fie şi puţintică întârziere, din cauza hârtici. 

Voi avea grijă ca înainte de a da bun de tipar să-ţi trimit o corectură. Îi mul\umesc foarte mult 
domnului Russo, care vrea să se intereseze de lucrarea mea. Cartea O-sale Critica textelor am primit-o şi  
vă multumesc. O cunosteam, de altfel, din voi. 1 al . .  Buletinului Comisiunii Istorice". ' 

Cu venirea p;imăvcrii, mă voiu pune în legătură cu Episcopul Iacov al Huşilor, pentru a merge 
împreună la Ţibăneş t i , pentru cercetarea documentelor de acolo. Lui Şaraga. pentru documentele lui , cu 
nu i-am oferit nici un prc\. Cum v'am scris altădată, el a cerut o sumă de mii de lei. Acum mă duc din 
nou la el, să le număr bucală cu bucată şi pc secole. Hârtiile sunt in veacul al XVIII-lea şi al XIX-lea. 
Nici într-un c a 7. nu fac nici jumătate din ceea ce a spus el , d i -aş fi elat cu . Voi face. ceea ce spuneti 
D-tră, să fixez adică un preţ, pentru mine, şi vă voi face şi referatul cerut. 
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Am fost într-o seară la O-nul Ghibănescu, care mi-a spus că ar fi vrut să se întâlnească cu D
tră, în vederea cumpărării documentelor. Eu i-am spus că, în orice caz, să ceară un pret rational. Spune că 
are 20 de condici, în care are legate 10.000 documente şi vreo 25 pergamente. În caz când Fundatia vrea 
să le cumpere, cunoscând exact numărul lor, poate să-i ofere pretul x, socotit de număr. Pe cât ştiu, în 
cele zece mii de documente, pe care zice că le are cam două treimi sunt din veacul al XIX-lea şi deci nu 
pot fi scumpe. Eu am cumpărat în anii din urmă, pentru mine, multe documente şi am plătit, e drept, 
scump. Dar ale mele sunt toate alese şi aproape toate vechi. Pentru pergamente iarăşi nu poate cere 
exagerat, căci oricât de puţine pergamente sunt în comert azi, preţul lor nu este extrem de mare. Vom 
mai vedea. Vă voi mai scrie. 

Închei aceste rânduri, mulţumindu-vă încă o dată şi vă salut cu toată stima. 
Nevastă-mea vă transmite si ea salutări. 

• 

Mihai Costăchescu 

Iasi, 1929, Decembrie 28 
. 

Prea Stimate Domnule Kirileanu 

Înainte de orice alt lucru, cu
. 
prilejul sărpătorilor Crăciunului şi a Anului Nou, vă doresc mulţi 

ani, cu spor şi sănătate şi împlinirea tuturor lucrurilor bune. 
Am primit mandatul de 6.000 lei, ce mi-aţi trimis. Am dat 1 .000 lei Doamnei Ichim, ca ajutor 

de sărbători, copiilor. Vă mulţumeşte foarte mult. 
V' am cumpărat, pentru Fundatie, următoarele cărti : 
1 .  Aron Densuşeanu, Istoria limbii şi literaturii române. 
2. Un proces model sau Valea pe deal, (Iaşi, 1 860), de Petru Asachi. 
3. Cuza Vodă, conferinţă de Petru Răşcanu, Iaşi, 1907. 
4. O znceajy rumunske .filologhije (Sârbeşte) de Ilie Bărbulescu. 
5. Melodii intime, de George Cretzeanu, Bucureşti, 1 855 (cu caractere cirilice de tranziţie). 
6. Istoria sacră, de Petrini, Iaşi, 1 870. 
7. Pa/mira şi Fleminia (traducere), tomul I, Iaşi, 1 852 (cu caractere cirilice). 
8. Momente câmpeneşti (poeziile unui sătean), Bucureşti, 1 852. 
9. " " " partea III şi IV, 1 855 (cu caractere cirice). 
10. Alin, Epigrame, Craiova 19 10. 
I l . Arghir şi Elena, Bucureşti, 1 857 (cu cirilice). 
12. 1848, Zile revoluţionare, de Colescu - Vartic, Buc. 1 898. 
13. Atârnare în loc de scrisoare asupra Tarafului ochellistilor pentru firea a toată lumea. 

Îndeletnicire .filo.w�ficească în chip de scrisoare (tălmăcire de înţeleptu dascăl, Petru Stamatian), 1 773, 
Mai 8.-

14. Pătraşcu, Vasile Alexandri (1 volum). 
1 5 .Histoire de l 'armee roumaine, par Ulysse de Marsille, Bucarest, 1 87 1 .  
1 6. Richer, Teatru Lumii (traducere), vol. 1, Brăila, 1 859 (cu caractere cirilice). 
17 .  Geogrt�;fia Ţărilor Române, de A. Treb. Laurian, Bucureşti, 1 863. 
1 8. Istoria Românilor (partea I), de A. Treb. La uri an, Iasi, 1 853. 
1 9. România, Ru.\·ia şi fntreita

,
alianţă, de 1. Şoimcscu, s'ucureşti , 1 889. 20. Deziluzii (versuri), de V. Fărcă�anu, Iaşi. 1 893. 2 1 .  1.\-toria Daciei, de D. Fotino, traducere de Sion, tomul II, Bucuresti, 1 859. 

22. Istoria Românii, de Tocilescu, B uc.,  1 889. ' 
23. Istoria principatului Moldovei, de 1. Alhinet, Iasi , 1 845. 
24. Brazi şi putregaiu, de N. Xenopol, Buc., 1 892. ' 
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25. Un ministru român, persecutor al limbii române, de Talin Gherasim, macedoromân, 
Bucureşti , 1 889. 

26. Viaţa lui Traian August, de D. Bolintineanu, Buc., 1 869. 
27. Opt scrisori către Ţărani, de Gr. Munteanu, Iaşi, 1 882. 
28. Roberto Faur, La Question roumajne, Paris, 1 894. 
29. Pământul şi omul, de 1. Ghica (partea I), Buc., 1 884. 
30. Introducere în Sfintele Cărţi, de Me1chisedec, Iaşi, 1 860. 
3 1 .  Istoria literaturii române, de 1. G. Popescu, Buc., 1 878. 
32. Franklin, Opere alese, traducere de Răureanu, Bucureşti, 1 859. 
33. Foi de toamnă, de N. Georgescu, Bucureşti, 1 867. 
34. Modele de elocvenţă bisericească (cu litere cirilice). 
35. Colecţie de legi împărăteşti. Codul Criminal, de Andronache Donici, Iaşi, 1 858. 
36. Biblicele, de Eliade Rădulescu. 
37. Predicatorul, jurnal eclesiastic, Anul I, 1 857. 
38. " Anul II, 1 858. 
39. Revista teologică, Anul III, Iaşi, 1 885-1 886. 

Toate pentru 750 lei, ceea ce vine cam 19 /ei bucata. 

V'am cumpărat apoi : 
40. Literatură şi artă română (anul 1). 
4 1 .  Revista nouă, (Hasdeu), Anul l. 
Amândouă cu 450 lei. -

42. Letopiseţul Ţării Moldovei (edi�a 1, a lui Kogălniceanu) ; 1 volum (legătura timpului) 
cuprinde cronica lui Ioan Neculce, Enachi Kogălniceanu şi Gheorgachi 2 logofăt - pentru 100 I�i. 

Aceasta este toată isprava ce v'am făcut-o. Nu stiu de am nimerit-o cu toate căr•;Ie si dacă ' t' ' 
unele nu le aveţi şi D-tră cumpărate. Zilele acestea vă voi mai căuta şi altele. Cred că am să vă cumpăr şi 
Buciumul Român şi Foiletonul Zimbrului, care sunt rare şi importante. Asemenea poate să vă pot 
cumpăra cele 2 volume din Arhiva Românească a lui Kogălniceanu şi unele din lucrările lui Timotei 
Cipariu. Vă voi ţine în curent cu tot ce voi putea face. 

De la Traian Ichim nu au rămas nici cărţi, nici manuscrise. De obiceiu, când avea ceva le 
vindea lui Zotta şi Băleanu. Mi-a părut şi mie foarte rău de moartea lui. Era un om de multă ispravă. 
Foarte muncitor şi corect, nu se va găsi nimeni să-I poată înlocui la Arhivele Statului. De vreo lună era 
mereu indispus, că nu mă mai puteam înţelege cu dânsul. A vea un început de paralizie, era neurastenie şi 
chinuit de grija zilei de mâine. Într-o astfel de stare s 'a asculat, se vede, în dimineaţa zilei de Marţi, 1 7  
Decembrie, s ' a suit în depozitul de la Arhive ş i  s ' a  spânzurat. A fost găsit a doua zi, Miercuri, pe la orele 
2 după amiază. Într-un moment de întunecare şi-a ridicat viaţa, scurtând-o, când şi aşa ea e destul de 
scurtă, pentru bine. A lăsat familia încurcată în sărăcie şi spaimă. 

Mi-a spus de documentele nemtene, pe care trebuia să le copieze din Arhivele Statului, şi de 
3.000 Iei. pe care i-aţi dat. Ştiu că cerceta dosarele, pentru asemeqea documente. Dl. Zotta mi-a spus însă 
că nu s-a găsit  nici un document copiat, în dosarel lui .  -

Închei aceastA scrisoare. salutându-vă cu toată stima. 

M. Costăchescu 
(Stradcla Bucşinescu 6, laşi) 
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Iaşi. 1930, Mart 3 

Prea Stimate Domnule K.irileanu 

După dorinţa arătată de D-tră, prin scrisoarea trecută, cu privire la documentele de la Şaraga, 
am fost la el, câteva zile în şir, şi revăzându-le pe toate, din nou, pot să vă dau următoarele lămuriri : 

Are peste 1 .500 de documente, relative la moşii, case din Iaşi, târguri etc. Dintre acestea 235 
sânt din veacul al XVIII-lea (cele mai multe pe la 1 .790), 34 din veacul XVII-lea (cele mai multe pe la 
1 690) şi restul din veacul al XIX-lea (între 300-400, anii pe la 1 840).-

Documentele, în general, sunt interesante. 
Asupra preţului n' am fixat nimic. Mi-a dat a înţelege că mi le-ar da pentru 80.000 lei. l-am 

răspuns că nici nu-mi poate trece prin minte asemenea sumă. Nu i-am fixat însă nici o cifră, spunându-i 
că trebuie să mă mai gândesc. 

Unul cu altul fac între 25-30 lei bucata. Ca să ne oprim la o sumă rotundă: 40.000 lei. În 
această sumă poate aş putea căpăta şi harta de care vă vorbeam şi pentru care va vrea 4.000-5.000 lei. 
D-tră îmi veţi da o dezlegare, alegând 2 cifre, în care să mă pot mişca, să vedem la cât le pot reduce. 
Până atunci eu nu-i ofer nimic, nici un preţ. 

Dar ce facem în cazul când D-tră vă trebuie spre descărcare o factură cu taxele plătite la 
Administraţia financiară şi cum documentele sânt considerate ca obiecte de lux, se percepe o taxă de 
30% asupra sumei totale? 

Aştept răspuns de la D-tră. 
Coala întâia s' a cules si acum se corectează. Zilele acestea vă voi trimite coala corectată. ' 

Pentru tipărit, Tipografia aşteaptă hârtia comandată şi care încă n'a sosit. 
Pentru bibliotecă v'am mai căpătat, pentru 300 lei, 4 fascicule de Mik1osick asupra ţiganilor, 

broşuri foarte rare şi importante. 
Pe aici vreme frumoasă, ca de primăvară.
Vă salut cu toată stima 
M. Costăchescu 

Iaşi, 1930, Martie 5 

Prea Stimate Domnule K.irileanu 

După ce am făcut a doua corectură la coala nr. 1 ,  din Documentele Moldoveneşti înainte de 
Ştefan cel Mare, v 'o trimit, potrivit dorinţei arătate de D-tră, în o scrisoare trecută. Ea se va tipări însă nu 
pe hârtia aceasta, pe care v'o trimit, ci pe hârtie bună, pe care am ales-o împreună cu D-tră şi pe care 
Tipognifia o aşteaptă să sosească zilele acestea. După ce se va tipări coala 1-a, se va culege coala 11-a, 
căci Tipografia nu are literă cirilică îndestulătoare, pentru două coaie, mai ales că în aceias vreme se ' 
tipăreşte şi volumul 24, din Surete, al lui D. Ghibănescu, unde de asemenea se întrebuinţează asemenea 
literă. 

Aş avea deci rugăminte către D-tră ca să-mi răspundeţi cum ştiţi că se prezintă coala 1-a, ca să 
se tipărească cât de curând, în cazul când vine hârtia comandată de tipografie. 

Cu Şaraga nu mă mai întâlnesc, până ce nu primesc răspunsul de la d-tră, ca să-i pot spune 
hotărât într-un fel sau altul. 

Zilele acestea cred să vă pot procura, pentru Fundaţie, câteva din lucrările lui Cipariu. 
N umerele din Revista Istorică, tipărite la Iaşi, nu se găsesc. Cred că tol Suru trebuie să le aibă. 
Închei , salutându-vă cu toată stima. Asemenea şi din partea nevestei melc. 

M. Costăehescu 
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Iaşi, 1930, Martie 1 O . 

Prea Stimate Domnule Kirileanu 

Ca urmare la ultima D-tră scrisoare, am fost, din nou, la Şaraga câteva zile, interesându-mă de 
documentele pe care ar vrea să le cumpere Fundaţia Regele Ferdinand 1. De acord cu el tot n'am căzut 
asupra preţului, dar impresia mea este că le vom putea cumpăra cu 40.000 lei. l-am oferit, la urma urmei, 
acest preţ, peste care eu nu mă mai pot urca. Cu toate că le-am urmărit, mi-e teamă ca el să nu mai 
înstrăineze din ele. Dacă mă voi mai întâlni cu el, voi vedea ce va mai spune. Manuscrise nu are, nici 
cărţi rare. I am văzut şi cercetat aproape întreaga prăvălie. Tot de la Kuperman vom mai avea de 
cumpărat. Trecând pe la el, văd că a mai pus deoparte un teanc. Mă voiu ocupa şi cu acesta, zilele ce vin. 

Hârtia la Tipografie pentru tipărit Documentele Moldoveneşti a sosit. Aştept numai răspunsul 
D-tră, în ce priveşte coala 1-a. Din coala a II-a nu se poate lucra, până nu se va tipări coala 1-a, Tipografia 
neavând suficientă literă cirilică, pentru două coaie. 

Încheiem, sahstându-vă cu toată stima. 
M. Costăchescu 

Iaşi, 1930, Mart în 14 

Prea Stimate Domnule Kirileanu 

Am primit ieri, 1 3  Mart, suma de 5.000 (cinci mii) lei, ce mi-aţi trimis-o, ca s'o pot folosi ca 
acont la cumpărarea documentelor şi a hărţii de la Şaraga. Văzând că nu primesc coala 1-a, cu 
observaţiile D-l�i Russo şi silit de Tipografie, care ţinea coala în maşină de vreo 10 zile şi care avea 
nevoie de literă cirilică pentru Suretele nr. XXIV a O-lui Ghibănescu, am cedat şi am dat bun pentru 
tipărit coala întâia. Mai ales că îmi închipuiam că nu voiu mai priimi acestă coală. Azi priimesc cartea 
poştală de la D-tră cu înştiintarea că în ziua de 1 3  îmi veti trimite coala. Regret că am cedat rugămintilor 
Direcţiei Tipografiei şi n'am mai aşteptat două zile. Sper de altfel că modificările formale cerute de 
observaţiile O-lui Russo nu ar fi de natură să schimbe paginaţia făcută. Îi multumesc foarte mult O-lui 
Russo pentru năcazul ce-şi face şi atenţia ce dă lucrării mele. Îi sânt recunoscător pentru aceasta. Vă 
mulţumesc şi D-tră şi cu această ocazie, pentru grija ce aveti ca lucrarea să apară în cât se poate mai 
bune conditiuni. ' 

Mă bucur şi eu de bucuria O-lui profesor Giurescu. Documentul intern al lui Petru a Muşatei 
(din 1384) din Iorga, Studii 1 îl cunosc. E necomplet însă. E publicat într-o revistă din Lemberg, în 1 904, 
complect. De acolo aştept o copie complectă şi exactă. Până peste 2 ani, când cred că va fi gata această 
publicaţie, nu se-poate să nu-mi mai cadă 2-3 hrisoave vechi, poate şi de la Alexandru Voivod, şi atunci 
va fi un adaos, unde va lua loc şi uricul lui Petru al Muşatei din 1384. Nici colectia lui Bogdan n'a scăpat 
de acest adaos (cf. voi. II, pg. 245). Ce vreţi, este semnul pe care Dumnezeu 1-a pus şi în om ca să-i 
amintească veşnic cât e de mic şi de iml'erfect. 

Chiar acum mă lupt în Iaşi pentru un pergament din 1433. 
Vă trimit coala 1-a �i să fie cu noroc de bun început ! 
De observările O-lui Russo mă voi folosi la coal a 11-a. Pe la Şaraga voi mai trece. Am impresia 

temeini<.:ă că documentele vor fi ale Fundatiei . În una din zilele trecute cât pe ce să cedeze Şaraga. Nu 
voi trece peste 40.000 (patru zeci de mii) decât foarte puţin �i dacă va fi absolută nevoie. Cred că ducă 
mai era o mică rezervă c că se gândcştc la 0-tră. că ati putea fi un bun cumpărător. 

Cred că ar fi bine de a� avea banii tot i .  l-aş da banii,  aş număra din nou documentele şi le-aş 
ridica imediat. În caz că nu aş reuşi să le cumpăr, aş ţine banii la dispoziţia 0-tră. De credeţi, trimiteţi 
35.000 lei 1 restul1 de-ar mai trebui ceva a� da eu de la mine, pânli la venirea D-trll la la�i . Sau cum 
credeţi . 
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De la Ghica Dumbrăveni au rămas foarte frumoase documente, între care şi pergamente. Nu 
cunoaşteti pe cineva, din apropierea lui, poate le-ar dona pentru Fundaţie? 

Va trebui, pentru documente, să  mergem ş i  la ţară. Mă gândesc la Părintele Furtună de la 
Dorohoi şi Părintele Ursăcescu, de la Huşi. Va trebui într-o vacanţă să-i căh:ăm. Poate vom dobândi ceva 
pentru puţin. 

De la un băiat din Oltenia am luat vreo 90 bucăţi, hârtii vechi de pe la 1 840-1 850. Sânt rău 
păstrate însă. l-aş putea oferi 5 lei de bucată? Le mai pot păstra la mine vreo lună, aşa că le veţi vedea D
tră şi aprecia. Sânt olteneşti . Puţin câte putin se face multuL-

Vă salut cu stimă 
M.  Costăchescu 

Primiţi salutări şi din partea nevestei mele. 

P.S. Dacă cumva vă duceţi la Părintele Bobulescu, spuneţi-le tuturor că le dorim sănătate şi 
voie bună. 

M.C. 

Iaşi, 1 930, Aprilie 1 5  

Mult Stimate Domnule Kirileanu 

Am primit scrisoarea D-tră, cum şi scrisoarea ce-mi adresează dl. P. Panaitescu. Vă mulţumesc 
foarte mult pentru interesul ce-mi purtaţi. 

Bănuiam că uricul din 1443 e cel de la dl. Cogălniceanu. Îl am după o copie a d-lui 
Ghibănescu. Că refuză să-I dea pentru fotografiere e neexplicabil, pentru dl. Cogălniceanu, cu atât mai 
mult cu cât a publicat. 

Vă mulţumesc şi pentru interesul ce puneti cu colectia de cântece populare. 
Vă trimit azi. de la maşină, coala a 2-a, ca s'o vadă şi dl. Russo şi sper s'o am până în Paşti, ca 

s'o putem tipări şi să putem continua cu coala a 3-a. Explicaţi-i la documentul nr. 8, că am pus întâi 
suretul, care e mai complect decât fragmentul de original găsit. Am pus apoi şi textul slavon din 
fragmentul de original descoperit până acuma, de la paginile 22 şi 23, de vreme ce complectează suretul 
de la paginile 2 1  şi 22, căci are boierii martori, care în suret, ca de obiceiu, lipsesc. Pentru acelaşi motiv 
am dat şi traducerea textului slavon (pagina 23), căci cuprinsul acesta nu e conţinut în suretul pomenit. 
Spaţiile punctate de la pagina 22, din textul slavon, arată lipsurile mari din original. Fragmentul 
descoperit (din cele trei în care a fost rupt uricul) are forma: 

şi am ţinut seama de acest format. 
Vă a�teplăm la la�i .  
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Azi scriu şi lui dl. Panaitescu şi-i mulţumesc foarte mult de osteneala ce-şi dă. Documentul din 
Bielous. din 1423, Fevr. 17  îl am şi eu. Originalul era la Coco Vasilko, în Bucovina şi azi nu ştiu unde va 
mai fi fiind. 

Din Golovaţchi, Naukovii Sbomik, anul I, pg. 19 1-2, cele două acte de omagiu din 1 388 am în 
Bogdan, Album paleogr. mold. Din anul III, p. 1 56-7, nu cunosc documentul din 1457, de la Bogdan II 
(cu Manea Globnikovici). Cu Manea Globnikovici cunosc documentul din 6960 Octomvrie 27 (din 
Uliani{chi, Materiali 77-78) dar de la Alexan�u Voievod. Nu e acelaşi ?  

lbid. pg. 140-142, documentul din 1424, Aprilie 25, pentru Vene dvornic nu-l cunosc. Cunosc 
documentul din 6928, Aprilie 25, din Vendin 60--62. Nu e acelaşi ? 

Din Zapisli Odesskogo Obştestva .. . l  ( 1 844) p. 46-47, cunosc uricul 6915, Martie 8. Nu ştiu 
dacă exemplarul de la Academie are planşa fotografică nr. XI, a acestui urie, pentru ca atunci când voi 
veni la Bucureşti, să iau şi eu o fotografie. Căci exemplarul care acuma vreo 1 O ani în urmă era în 
Biblioteca din Iaşi a dispărut. 

Volumul lui Iaţimirschi îl am şi eu. 
Mulţumesc foarte mult d-lui P. P. Panaitescu pentru ajutorul ce vrea să mi-I dea. Cred şi eu că 

cele peste 400 de documente moldoveneşti vor fi de un mare folos pentru Istoria Românilor. Meritul va 
fi şi a acelora ce m'au ajutat şi în primul rând sânteţi D-tră, căruia vă mulţumesc şi vă salut cu toată 
stima. 

M. Costăchescu 
Salutări din partea soţiei mele. 

P.S. Când voi veni la Bucureşti, îi vom a�uce d-lui P. P. Panaitescu din broşurile mele. 

Iaşi, 1930 Maiu în 7 zile 

Mult Stimate Domnule Kirileanu 

Cu poşta de azi vă trimit, înainte de a fi bună pentru tipar, coala a 3-a din Documentele 
Moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare. Uriele greşeli mici, care au mai rămas, vor fi îndreptate Ia 
ultima corectură. Asemenea, la tipărit coala va fi asezată asa fel ca scrisul, mai ales literele cirilice să . ' ' 
iasă mai clar. 

Mă grăbesc să v'o trimit cât mai curând, ca să o poată vedea dl. Russo şi să mi-o înapoia�. ca 
să se poată tipări mai curând, ca să putem pleca la drum cu coala a 4-a, căci timpul trece. Îmi fac 
socoteala, că dacă Comitetul Funda�unii ar aproba, pe seama ei, publicaVa aceasta, am putea merge mai 
repede, aşa ca până la sfârşitul anului să poată apărea vreo 20 de coaie, cam atât cât va cuprinde cele vreo 
100 de documente de la Alexandru cel Bun, ce am. Atât, dacă nu mai mult si la sfârsitul anului viitor, . ' 
1 93 1 ,  să fie gata în întregime. Mi-am făcut socoteala că ar putea apărea minimum 3 coaie pe lună. Să 
vedem numai. ce vâ putea face dl. Iorga. 

Vă trimit tot azi şi cele câteva mici studii istorice ale mele, .Pentru D-trll, ca să daţi celelalte 
exemplare domnului Giurcscu. 

Vă trimit totodată şi 6 ex. din Anuarul Liceului Na\ional, singurele care mai sânt. 
Vă salut cu toată stima. 

M. Costăchescu 
Salutări din partea familiei. 
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Iaşi, 1 930 Maiu în 23 

Prea Stimate Domnule Kirileanu 

Am primit adresa Fundaţiei "Regele Ferdinand I", scrisoarea O-voastră şi chitanţa de 65.000 
lei. 

Sânt prea mulţămit cu condiţiunile admise de Comitet şi vă mulţumesc foarte mult O-voastră, 
căruia se datoreşte faptul că Documentele moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare vor fi publicate. 

Vă trimit chitanţa iscălită. 
Cu coala a 4-a e depcamdată putin necaz, deoarece urmând documente cu cirilice unul după 

altul nu ajunge litera, aşa că poate va fi nevoie să se tipărească câte o jumătate de coală, când nevoia o va 
cere. Tipografia va fi nevoită să mai comande ceva literă cirilică. S'a ajuns cu culesul la pagina ultimă 
din coală. Cred că Luni sau Marţi să vă trimit coala întreagă sau jumătate de coală, pentru ca s'o vedeţi 
înainte de a fi dată bună pentru tipar. 

Mulţămindu-vă încă o dată, pentru cele ce aţi făcut pentru mine, pr�miţi salutările mele. 
M. Costăchescu 

Soţia l!lea şi familia vă mulţumeşte şi vă Lrimite călduroase salutări . 

Iaşi, 1 930 Iunie 1 1  

Mult Stimate Domnule Kirileanu 

Azi vă trimit coala a 4-a din Documente slavone moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, cum 
şi coala a 5-a, ca s'o vedeţi, înainte de a fi dată bună pantru tipar. Din coala a 6-a s-a cules pe jumătate. 
Nu v'am trimis până acum coala a 4-a, căci v'aşteptam să veniţi săptămâna trecută, când aţi fi putut 
vedea şi coala a 5-a, care aşteaptă şi ea de vreo săplămână. Pe urmă ştiu că v'a fost imposibil ca să veniţi. 
Şi aşa nu ştiu când veţi putea să mai veniţi. 

Aş fi foarte bucuros, dacă ar fi posibil să găsiţi câteva clipe de răgaz, în treburile multe pe care 
le aveţi, ca să-mi răspundeţi şi să-mi înapoiaţi coala a 5-a, pentru a fi tipărită. 

familiei. 
Dorindu:.:vă tot binele, vă salut cu toată stima. Primiti salutări si urări de bine din partea ' ' 

M. Costăchescu 
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MIHAI COST ĂCHESCU. 
PREZENTARE DE FOND 

Unul din cele mai importante fonduri personale din arhivele ieşene - prin bogăţia şi importanţa 
informaţiilor - este fondul Mihai Costăchescu. De altfel, este recunoscut faptul că fondurile personale 
conţin mărturii inedite şi preţioase, care completează în mod fericit o perioadă istorică. 

M. Costăchescu s-a născut în 1 884, septembrie 23, în satul Goeşti, comuna Sârca, judeţul Iaşi, 
neamul său era originar din Transilvania, cunoscându-se un străbunic, Vintilă, trecut în Moldova din 
pricina prigoanei catolice. După naşterea lui, tatăl său a fost numit paroh al bisericii din Sineşti, judeţul 
Iaşi, sat căruia copilul, devenit profesor licenţiat în litere, îi va scrie monografia. 

Primele clase le-a făcut la Goeşti, apoi a urmat cursul gimnazial la Iaşi - Gimnaziul 
.. Alexandru cel Bun" de unde a trecut la Liceul "National" pe care l-a absolvit în 1905. Se înscrie la 
Unlvcrsitatea din Iaşi, Facultatea de Litere, specializându-se în tîlologia română şi filologia slavonă. Îşi 
ia licenţa în 1909. 

După licentă este numit profesor la Şcoala normală din Buzău, de unde, în 1 9 1 8  va trece la 
catedra de limba română de la Şco:la comercială din Iaşi, apoi la Şcoala normală "Vasile Lupu" şi mai 
· târziu la Liceul Naţional din oraş. Intre anii 1933-1941 a fost în câteva rânduri inspector general şcolar. 
De la catedră, este pus în retragere în 1945, rechemat şi apoi pensionat definitiv în 1947, prilej cu care i 
se aduce ca omagiu Anuarul Liceului .Naţional din acel an. După pensionare a fost colaborator al 
Institutului de Istorie. 

În paralel cu activitatea didactică, desfăşurată cu competenţă şi talent, M. Costăchescu a fost 
preocupat de documentele trecutului nostru pe care le-a depisat şi le-a publicat, ajutat fiind şi de 
excelentele sale cunoştinţe de limbă slavă şi de calităţile de paleograf pe care le avea. 

În 1920, alături de Gheorghe Ghibănescu, N. A. Bogdan, Sever Zotta, A. D. Atanasi formează 
o Societate istorico-arheologică la Iaşi care avea drept scop principal întemeierea unui muzeu al Iaşilor. 
Muzeul nu s-a putut deschide atunci, rezultatul p�actic al societăţii fiind cele zece volume din Buletinul 
"Ioan Neculce" în care Costăchescu a puhlicat studii şi documente. A mai publicat, ca urmare a unei 
munci îndelungate, migăloase mai multe volume de documente dintre care menţionăm Documente 
moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, voi. 1-2,  Documente moldoveneşti " de la Bogdan Voevod, 
Documente moldoveneşti de la Ştefăniţă Voevod. 

A publicat, de asemenea numeroase studii şi documente asupra unor sate, cum ar fi : Telineşti, 
Goeşti, Sineşti, precum şi despre neamul Ureche, neamul lui Oană. 

Pentru toată această constiincioasă muncă, M. Costăchescu a fost ales în 1939, membru 
' 

corespondent al Academiei Române. 
M. Costăchescu a fost preocupat şi de creaţia populară, adunând doine, descântece, balade. A 

publicat o variantă a Mioriţei culeasă din judeţul Iaşi. 
Materialele ce constituie fondul au fost depuse spre păstrare şi conservare la Arhivele Statului 

în anul 1963 de Aurora Costăchescu, soţia profesorului şi cercetătorului dispărut în 1953, la sugestia lui 
G. T. Kirileanu, prietenul apropiat al familiei Costăchescu. "Eu cred că tot ce priveşte pe soţul matale 
este bine să se păstreze la Arhivele din Iaşi, unde a lucrat cu atâta plăcere" 1 • 

Colecţia cuprinde 1 380 unităţi arhivistice din perioada 1 873-1979. Documentele sunt originale, 
în limba română. 

Fondul este structurat pe următoarele capitole : acte de stare civilă, certificate de studii, 
documente privind activitatea profesională: 

- Certificat de naţionalitate eliberat de Primăria Sârca lui Mihai Costăchescu. 
- Certificat de absolvire eliberat lui M. Costăchescu de Gimnaziul "Alexandru cel Bun" 

din laş i .  
- Camerul  de student în l itere s i  filosofic a lui M.  CosLăchcscu - Universitatea din Ias i .  
- Ordinul Ministeru lui  Cultelo�· si Instructi unii Publice către M. Costăchcscu p e  carc

'
îl numeste 

suplinitor la Şcoala normală din Buzău. 
' ' ' 

1 Arhivele Na,ionole lo�i .  Fond Mihai Coscă.cht!.Ru. s..:risoarca nr. !!2 1 .  
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- Ordinul Ministerului Instructiunii către M.  Costăchescu pe care îl înştiinţează că a fost numit 
la catedra de limba română de la Şcoala comercială superioară din Iaşi. 

- Certificat de cununie al lui M. Costăchescu cu Margareta Aurora Dumitrescu. 
- Certificat de botez al copilului Mircea Costăchescu, fiul lui Mihai şi al Aurorei Costăchescu. 
- Adeverinţă eliberată lui M. Costăchescu de Academia Română că este membru corespondent 

al acesteia. 
Un loc deosebit în structura fondului îl ocupă vasta corespondenţă pe care a avut-o cu 

numeroase personalităţi . pe întinderea mai multor ani, decenii chiar, corespondenţă care întregeşte 
imaginea omului şi cercetătorului M. Costăchescu. Amintim corespondenţa cu G. T. Kirileanu, generalul 
Radu Rosetti, Damian P. Bogdan, Artur Gorovei. 

Din toate scrisorile răzbate ca un leit-motiv interesul pentru documentele vechi, grija de a le 
depista, de a le publica, de a le introduce în circuitul ştiinţific. 

Întreaga corespondenţă purtată de Costăchescu are un subiect unic, nobil şi patriotic, scoaterea 
la lumină a vechilor documente, greutăţile pe care atunci, la 1930, cel angajat pe acest drum le 
întâmpina. 

Cea mai mare parte a corespondenţei a purtat-o cu prietenul său apropiat G. T. Kirileanu. Reţin 
atenţia în acest sens, o serie de scrisori, care marchează evenimente importante din evolutia profesională 
şi ştiintifică a profesorului M. Costăchescu. 

Astfel, în scrisoarea din data de 29 mai 1933 Kirileanu îl felicită pentru premiul acordat de 
Academie. "Este o răsplată pe deplin meritată pentru munca ce ai desfăşurat şi pentru sfânta pasiune care 
te însufleţ;şte"2• 

Intr-o altă scrisoare Kirileanu îi semnalează articolul elogios al lui Iorga privind lucrarea sa 
despre "Arderea Târgului Floci" care este caracterizată ca fiind "de o erudiţie fantastică"3• 

Numirea la conducerea sectiei ieşene a Institului de Istorie Naţională este văzută de Kirileanu 
ca un început de apropiere între cercetătorul ieşean şi profesorul Const. Giurescu. "Am vorbit şi cu Dl. 
Giurescu din nou despre Documentele de la Petru Rares si cu această ocazie am aflat cu deosebită 
bucurie că ţi s-a încredinţat conducerea secţiei de la Iaşi a În;titutului de Istorie Naţională. În aceasta văd 
un început de apropiere între Dv. care sunt încredinţat că va avea urmări folositoare pentru activitatea 
Dv. ştiintifică'". Giurescu aprecia în mod deosebit activitatea profesorului Costăchescu în legătură cu un 
set de documente ale lui Grigore Ureche propuse pentru publicare în ,.Revista istorică română" : "domnul 
Costăchescu este un foarte sârguincios şi priceput cercetător; publicaţia ce oferă spre editare va aduce un 
mare folos istoriografiei românesti"s. 

În 1943 Kirileanu îl felicită pe profesorul Costăchescu cu ocazia publicării volumului de 
Documente Moldoveneşti prezentat la Academie Română de generalul Rosetti "sincere felicitări pentru 
noul volum de Documente Moldoveneşti, care văd în ziare că a fost prezentat la Academia Română de 
D-1 general Rosetti, cu dorinţa în curând să văd începându-se tipărirea Documentelor de la Petru 
R u6 areş . 

Fiind preocupat de editarea Documentelor a purtat corespondenţă cu personalităţi ce au avut 
preocupări similare. În acest sens, putem amiti şi corespondenţa cu Artur Gorovei. Într-una din scrisori 
Gorovei îl invită pe Costăchescu la Fălticeni pentru a vedea documentele aflate la familia Cantacuzino -
Paşcanu : "vă rog să veniţi la Fălticeni, ca să mergem la Baia, la d. Cantacuzino-Paşcanu care deţine un 
mare număr de documente" 7• În 1938 Gorovei îi trimite lui Costăchescu un document din 158 1  şi îi 
promite că i le va trmite şi pe cele din Muzeul Fălticenilor care îl interesează : ,.Vă trimit prin fiul meu 
Sorin documentul din 1 5 8 1  pe care-I am în colectia mea; altul care să vă intereseze, nu mai am. La 
Muzeu sunt două : unul din 1 546 de la Petru Rarcş. şi altul din 1 599 de la Irimia Movilă" •. 

2 Ibidem, nr. 52 1 .  

J Ibidem. nr. 572. 
• Ibidem, nr. 708. 
J lbiclem, nr. 622. 
6 Ibidem, nr. 7 1 1 .  
7 Ibidem, nr. 388. 
• Ibidem, nr. 382. 
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Nu lipsită de importanţă este şi scrisoarea lui Mihai David din Ghindăoani către Costăchescu 
căruia îi solicită ajutor pentru întocmirea unei monografii a satului său natal. "Mă străduiesc să scriu o 
monografie a satului Ghindăoani, şi în cursul cercetărilor mele, am dat peste preţioasa dvs. lucrare 
Documente Moldoveneşti, în care am găsit prima menţiune despre satul meu, la pag. 30. În legătură cu 
aceasta respectuos vă rog să-mi daţi lămuririle . . .  , dacă aveţi bunăvoinţa şi nu vă sustrag de la lucruri mai 
însemnate" 9• 

În anul 1924 Ştefan Clima îi trimite lui Costăchescu o scrisoare prin care îl felicită pentru 
Monografia Sineştilor şi îi cere să-i trimită la Sineşti încă 99 de exemplare deoarece consideră că orice 
sătean ştiutor de carte trebuie să aibă lucrarea în casă. 

Ca mărturie a prezenţei sale active în viaţa cultural-ştiinţifică stau nenumăratele invitaţii la 
conferinţe, simpozioane, expoziţii : scrisoarea comitetului de iniţiativă pentru formarea Asociaţiei 
istoricilor români prin care M. Costăchescu este invitat la şedinţa de constituire a comisiei ( 1926), 
invitaţie la şedinţa Academiei Române pentru comunicarea lui N. Iorga ( 1941) ,  invitaţie la şedinţa de 
comunicări organizată de Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice ( 1945). 

De un real sprijin în activitatea de editare a documentelor a fost soţia sa, Aurora Costăchescu. 
Într-o scrisoare adresată Aurorei Costăchescu de G. T. Kirileanu, acesta o felicită pentru ideea de a-şi 
ajuta soţul în vederea tipăririi unei culegeri de folclor: "M-am bucurat că ai început să te ocupi de 
colecţia de folclor a bădiei, care se supără când îi amintesc de ea, închinându-şi acum sufletul numai la 
vechile documente. El are doi copii sufleteşti : colecţia de documente şi colecţia de folclor"10• 

O importanţă deosebită o reprezintă cele câteva zeci de manuscrise, unele din ele nepublicate. 
Astfel, se păstrează manuscrisele : Sate moldoveneşti şi oameni de la sfârşitul veacului 

al XIV-Lea si întâia jumătate a veacului al XV-Lea, Cântăreţi ţărani dintr-un sat din judeţul /aşi şi balada 
Mioarei, &semnări despre documentele emanate de cancelaria lui Vlad Vodă Călugărul, Târgui-Frumos 
şi sate din ţinutul Cârligăturii şi multe altele. 

Fondul conţine un număr de treizeci de fotografii dintre care remarcăm cele ale publiciştilor 
ieşeni : Gheorghe Ghibănescu, Petre Andrei, Virgil Marineanu. 

Parcurgerea materialelor documentare ce alcătuiesc fondul personal oferă cercetătorului 
posibilitatea de a lua cunoştinţă de munca şi eforturile depuse de această importantă personalitate a 
culturii românesti. În acest sens, nu trebuie uitată scrisoarea adresată Aurorei Costăchescu de G. T. 
Kirileanu după ' moartea acestuia :  "În amintirea scumpului meu prieten Mihai, astăzi am recitit din 
volumele de documente pe care mi le-a lăsat răposatul, ca să fiu împreună cu sufletul său ales, care şi-a 
închinat multă muncă pentru cunoaşterea scumpului nostru trecut naţional"1 1 •  

Într-un spaţiu atât de restrâns ca cel de faţă nu pot fi trecute în revistă toate piesele interesante, 
această succintă prezentare de fond constituindu-se într-o invitatie adresată tuturor cercetătorilor 
interesaţi. 

'' Ibidem, nr. 3 1  O. 
111 ibidem, nr. 760. 
1 1  1/Jitl",n, nr. 1! 1 9. 
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E. IZVOARE DOCUMENTARE 
GH. PUNGĂ 

DIN DOCUMENTELE SATULUI BĂDEUTI 
' 

Atestat documentar la 26 august 1424 în rezumatul unui urie dat de Alexandru cel Bun 
boierului Stanciu David 1 , satul Bădeuţi, care era situat de o parte şi de alta a pârâului Başeu, a avut, ca şi 
celelalte aşezări din regiune,' o istorie zbuciumată. Dezvoltându-se în imediata apropiere a Ştefăneştilor, 
a fost firesc ca această localitate să fie inclusă în ocolul târgului .  Este foarte probabil ca evenimentul să fi 
avut loc în vremea lui Ştefan cel Mare, care, după unele indicii documentare, pare a fi întemeietorul 
acestei unităţi administrative2• Devenit selişte înainte de 1591\ probabil ca urmare a marii invazii turco
tătare din anul 1 574, satul a fost repopulat, după ce a trecut în stăpânire particulară. Mai mult, la 
începutul secolului al XVII-lea, în stânga Başeului, probabil pe locul numit astăzi Cotul bisericii, s-a 
creat, prin colonizare, aşezarea numită Sebeşanii . La 7 aprilie 16 1 1 ,  domnul Constantin Movilă dărui a 
satul Bădeuţi cu cutunul său Sebeşanii lui Gheorghe vornicul4, fără iazurile şi morile existente pe Başeu, 
care se aflau în stăpânirea marelui paharnic Caraiman5• Cu toate acestea, două documente din august 
1 634, păstrate doar într-o traducere românească, arată că un Cazacu, fiul lui Gheorghe comisul (fostul 
vomic cu acelaşi nume) a vândut jumătate din cele două sate cu iazuri şi cu vad de moară lui Pătraşco 
Ciogolea, iar cealaltă jumătate sulgerului Gheorghe Jora6• Interesant este faptul că, la 1 5  februarie 1 72 1 ,  
când nepoţii lui Gheorghe Jora îşi împărţeau moşiile, întregul sat Bădeuţi a trecut în stăpânirea lui Ion 
Sturza7• Din documentele pe care le publicăm în continuare reiese că heleşteu! şi vadul de moară, care se 
aflau în sudul satului Bădeuţi erau în posesia lui Iordache Cantacuzino, proprietarul satului Bobuleşti. De 
aici a decurs, se pare, un îndelungat proces care a avut loc între stăpânii celor două aşezări învecinate. 
Depistate Ia Arhivele Statului din Bucureşti, documentele pe care le edităm acum întregesc în mod fericit 
informaţia privitoare la acest conflict de hotar care a durat mai bine de jumătate de veac. 

1 
1 733 mai 15 

Zapisul
" 
prin care Constantin, fiul lui Vasile Ciudin, nepotul Tofanei Caraiman, vinde 

vomicului Iordache Cantacuzino un vad de moară pe apa Başeului, în dreptul satului Bădeuţi, 
cu 30 de lei. 

t Antonie mitropolit Suceavschii (m.p.) 
t Adică eu, Costantin, ficiorul lui Vas(â)li Ciudin, nepot Tofanii Cărnănăroe, făcut-am zapisul 

meu la mâna dumisali vomicului Iordache Catacuzino precum eu de nime silit nici asuprit ci de a me 
bunăvo(i)e am vândut dumisali un vad de moară în Başeu, lângă târgui Ştefăneştii, care mi-au fost danie 

1 DRH. A, voi. 1, ediţie C. Cihodaru, 1. Caproşu şi Leon Şimanschi, Bucureşti, 1 975, nr. 57. 
2 Gh. Pungă, Contributii documentare privind evolu(ia tcîrgului Ştejcineşti (sec. XV-XVII), în AliAJ, t. XV, 1 978, 

p. 283-296. 
1 DIR. A, XVI/4, nr. 10. 
4 Ibidem, XVII/3, nr. 26. 
� Ibidem. XVII/1 , nr. 1 28. 
6 DRH. A. voi. XXII, ed*e C. Cihodaru, 1. Caproşu şi Leon Şimanschi. Bucureşti, 1 974, nr. 226 şi 228. Rezumatul 

unui document din 3 aprilie 1636 arată că in urma unei prici n i  de judecatii care a nvut loc ţntre Ca:t.acu şi Pătraşco Ciugulea, 
ultimul ar fi primit pentru părlile din Biideuti şi Seheşa n i .  u nde vânzătorul "nu avea nici o treabă", satul Iadinl de la linutul 
Hotinului (lbidt'm. VL>l .  XXlTT. edi[ie 1 .eon Ş i man�chi ,  N i slor Ciocan, George ta Ignat şi Dumitru Agachc, Bucureşti. 1 996. nr. 
386). Documentele pe core le publicllm acum confirmă faptul că cele două acte elin 1 634 sunt false. Helc�teul �i cu vadul de 
moară a rămas urma�ilor lui Caraiman, care le vor vinde lui lunh1c·he Cuntilcu;ânu (ve;â, mui jos, duc:umentele nr. 1 �i Z). 

7 Gh . Ghibănescu. Surett: şi izvoudtt, voi. VII, p. 26'J. La 1 745, domnul Nicolae Mavrocordat dllruia marelui vistier 

Tooder Paladi partea de nord a satului Bădeu(i, care, astfel, a fost inclusă în hotarul târgului (v. doc. nr. 3). Pentru această pricină 
de judecată, vc;�:i �i Gh. Pungă. Documentele satului Bohu!l!.l"ti. în "Arhivele Moldovei", t. 34, Iaşi. 1 997, în curs de aparitie. 

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro 



258 GH. PUNGĂ 

de la mosi mea Cămănăroe, care am dat dum(i)sal(e) �i ispiso(a)ce domne�ti ca să-i fii dum(i)sal(e) 
dreaptă �o�ie �i cuconilor �i nepoţilor şi l(e)-am vândut 

_
dum�i)s�l� ct:�pt _30 lei ş� �-(a)u făc�t �omnia 

lui plata deplin. Şi la tocmala no(a)stră s-au tâmplat mulţt bo(t)en şt ftcwn de bo(1)en care mai gws s-au 
iscălit. Şi pintru credinţă m-am iscălit. " 

'1( mc, A(-k)T(o) x 3CM4 <72 141 1 1733> Mii eY. 

Costantin Costachi vel logof(ă)t (m.p.) . 
Costantin Ciudin (m.p.). 
Sturdzea vei vomic (m.p.). 
Ghiorghi Canano postelnic (m.p.). 
Vasili Şaidir (m.p.). 
Andrei Rusăt vei spătar (m.p.). 

Arh. St. Bucureşti, Fond Bibl. Acad. Rom., Documente istorice, Clll/3, orig. rom., fără peceti. 

2 
1 741 (7241) iunie 10 

Ispisoc prin care domnul Grigore Ghica al II-lea întăreşte marelui vornic Iordache Cantacuzino 
un vad de moară în apa Başeului, aflat la sud de târgui Ştefăne�ti, cumpărat de la Constantin Ciudin, 
nepotul Tofanei Caraiman, cu 30 de lei. 

t HC) rpHropYe rHK4 KOEKOA4, r(o)cn(o)AAP'h 3EMI\H MOI\A4GCKOH . 

Iată acestu adevărat boiariul nostru cinstit şi credincios, dumn(ea)lui Iordache Cantacuzino vel 
vor(nic) au arătat înaintea domnii mele un zapis de vânzare din vele(a)t 724 1 mai 1 5  de la Constantin, 
ficiorul lui Vasile Ciudin, nepotul Tofanii Cămănăroae cămănariului (sic !), în care zapis am văzut 
domnia mea pe preasfintitul si al nostru duhovnicescu părinte Sfintia Sa clir Antonie mitropolitul si alti ' , ' , ' 
boiari mari, anume Constantin Costachi vei logofăt, Sandul Sturza vei vor(nic), Andrei Rusăt vei 
spat(ar), Gheorghie Canano post(elnic) Vasilie Şaidir scriind şi mărturisind precum Constantin Ciudin de 
a sa bunăvo(i)e de nime silit au vândut un vad de moară care iaste în apa Başăului, la ţinutul 
Dorohoiu1ui, din gios de târgui Ştefăne�tii, care i-au fostu lui de la moaşi sa Cămănăroae, iar Cămănăroai 
i-au fostu de la Cârstea păh(amic) cumpărătură de la popa Ştefan şi de la popa Parcovchi, iar acelor 
preoţi li-au fostu danie şi miluire din dreptu loc g(o)sp(o)d a târgului Ştefăneştii de la răposatul Petră 
vodă precum am văzut şi ispisocul lui Petră vodă şi ispisocul de întăritură lui Cărăiman pah(arnicul) de 
la Irimia Moghilă vodă. 

Acestu vad de moară I-au vândut Constantin Ciudin, nepotul Cămănăroai de mai sus numitul 
boiariul nostru cinstit şi credincios dumisale Iordache Cant(acuzino) vei vor(nic) drept 30 lei bani gata şi 
i-au făcut plată deplin(ă) întru mânule lui. Dreptu aceia dară şi domnia mea deca am văzut acel zapis 
încredinţat cu aceli iscălituri de boiari mari şi i-au făcut plată deplină am crezut şi încă de la domnia mea 
am dat si am întărit de mai sus numitului cinstit si credincios boiarinului nostru dumisale Iordache ' ' 
Cantacuzino vel vor(nic) pre acel de mai sus scris vad de moară din apa Başăului şi cu apa cât va îneca 
vadul morii ca să-i fie şi de la domnia mea dreaptă ocină şi moşie şi urie de întăritură cu tot venitul 
slătăLoriu în veci .  

Ş i  nime altul să nu se amestece piste acestu ispisoc al domniei melc. Aceasta facem ştirt: 
domnia mea. 

oy UIC, 6'b "(ii.)T(..,) 7241<1733> M-kC�l1,4 1(\Hfi) 10 A(H)Hh 
'IGJ fpHrop'ie fHK4 s(..,)EKOAA m.p. 

Arh. St. Ducureşti, Fond Bibl.  Acad. Rom. Documente istorice. Cl/34. orig. rom. cu pecete uu<:ă octogonaHI. 

1 Loc alb in text. 
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3 

1 745 (7253) mai 20 

Domnul Nicolae Mavrocordat dăruieşte marelui vistiernic Toader Paladi o bucată din hotarul 
târgului Ştefăneşti cu heleşteu] cel domnesc, care se întindea spre sud până la proprietăţile hatmanului 
Iordache Cantacuzino. 

Pe o bucată de loc din hotarul târgului Ştefăneştilor şi cu heleşteu! cel domnesc de acolo. 

t Ispisoc de la Mărie Sa Io Ioan Neculai v(oie)v(o)d din l(eat) 7253 mai 20 scriind că 
cunoscând slujba ce cu credinţă ce-au slujit domnii sale şi ţării dumne(ea)lui Toader Paladi vei 
vist(iernic) pentru a durni(sale) dreaptă slujbă I-au miluit şi I-au dăruit pe dumn(ealui) cu o bucată de loc 
din locul g(o)sp(o)d din hotarul târgului Ştefăneştilor şi cu heleşteu] cel domnesc de acolo din Ştefăneşti, 
iar hotarul acei bucăţi de loc i(e)sti osăbit de heleşteu, din Movila mare începându-să, mergi în curmeziş 
pân(ă) în hotarul hatmanului Iordache Cantacuzino, iar lungul acei bucăţi de loc i(e)sti din Coroge păr în 
Prut, cum pre largu va arăta şi hotarnica cu măsura locului ce mai jos să va scria. 

Arh. At. Iaşi. Mss. 1 855, f. 70 r. Rezumat în condica privitoare la proprietăţile familiei P�adi din sec. al XVID-lea. 

4 
1 777 august 4 

Grigore Alexandru Ghica voievod scrie lui Iordache Cantacuzino în legătură cu amânarea 
procesului pe care îl avea cu căpitanul Iamandi până la Lăsata secului. 

HCJ rp'iCJopYe f'lj\t:3AHAp8 r"K" B(oE)BoA". s(o)�YIO M(H)j\ocTYIO, rocnoA"P,. 3(EMj\H) 

M.Clj\A4BCK01t.  
Cinst(it) şi credincios boiariul domnii mele dum(nealui) Iordache Cant(acuzino) biv vel 

spat(ar) sănătate. Carte(a) ce ni-ai trimis am luatu şi toate cele ce ne scrii dum(neata) am înţeles pentru 
anaforaoa de giudecata ce-au avut vechilul dum(i)tale înainte(a) dum(nii)lor sale veliţilor boiari cu Toma 
Iamandi căp(i)t(an) pentru vadul de moară în apa Başeului cari anafora ceri dumneata să se întărească. 
Dat fiind că Toma Iamandi s-au apucatu înainte(a) noastră că va mai găsi dovezi pentru aceia vade i s-au 
pus pân(ă) la Lăsatul secului de Postul Crăciunului de va găsi şi alti scrisori sau niscaiva dovezi se va 
mai cerceta pricina aceştii giudecăţi, iar de nu va mai găsi anaforaoa dum(i)tale se va întări. Ce fiindcă 
pân(ă) atunci nu iaste multă yreme vei mai ave dumn(e)ata îngăduinţe. Iar câtu pentru că dumn(e)ata ai 
se faci iazul si moara la acest vad din Baseu la aceasta dăm dum(i)tale voie să lucrezi si să faci si iaz si ' ' ' ' ' 
moară căci giudecata ce au fost nu opreşte pe dumn(e)ata, mai ales că pân(ă) acum dreptate(a) s-au 
cunoscut al durnitale. Şi cum scriem durnitale când Iamandi la vadea nu va arăta alte scrisori şi dovezi se 
va întări anaforaoa durnitale. 

Aceasta scriem. 
1 777 av(gust) 4. 
<Adresa> : Cinstitului şi credincios boiariul domniei mele dumnealui Iordache Cantacuzino biv 

vei spatar AATE C'h 3APABBHM . Răspunsu. OpopHT BEj\ 1\pro�ET . 

<Însemnare contemporană> : 1 777 avgust 4, no. 7. 

Arh. St.  Bucureşti. Fond Bibl. Acad. Rom. Documente istorice. CIIl/5, orig. rom., pecete inelară. 

5 

< 1 778> ianuarie 12  

Scrisoarea căpitanului Toma Ia.mandi prin care propune lui Iordache Cantacuzino schimbarea 
moşiei sale Bădeu{ii. de la \inuLul Dorohoiului, cu satul Ţibucani, de la \inutul Neam\ului , în vederea 
încetării judecăţii care avea loc intre cei doi proprietari pentru un heleşteu şi un vad de moarl:i situat pc 
pârâul Başcu. 
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Cinstit dumital(e) arhon spat(ar) cu mult(ă) plecăciune mă închin şi sărut cinstita mâna 
dumitali. 

Plecat(a) scrisoari de azi cătră dum(nea)ta nu iaste fără cât în Postul Crăciunului viindu 
luminata carte Mării Sale lui vodă întru care mi s(ă) poronce ca s(ă) vin la Iaşi fiindcă ai arătat 
dum(nea)ta pentru pricina iazului ce-l ţii dum(nea)ta pe hotarul Badiuţilor şi fiind foarti tare bolnav n-am 
putut să vin şi viind acu la Iaşi nenorocire mai n-am apucat pe dum(nea)ta arhon spăt(ar) mă rog 
dum(i)tale ce am greşit au eu au părinţii mei mă rog să aibu iertăciune şi ştiind bunătatea dum(i)tale 
dintr-un-nceput, mă rog întoarcete cu inima bună spre mine că ni se iaste de supărare ce trag şi să mă pot 
odihni în casa me. Arhon, ştiu că dum(nea)ta nu primeşti strămbătate nemărui şi totdeauna pofteşte 
dreptate care eu singuru cer pentru acestu iaz dreptate la dum(nea)ta fiindcă şi eu aceste moşii cu acest 
iaz le am eu cu amanet zăstre, care zăstre niciodată nu s(ă) poate prăpădi. Mă rog dum(i)tale de va fi cu 
voia dum(i)tale să facim schimbu să-ti dau aceste mosii să-mi dai Tibucanii, de la tinutul Ne(a)mtului că ' ' ' ' , 
nu sântu bucuros să aibu pricină de giudecată cu dum(nea)ta că unde nădăjduiam facere de bine de la 
dum(nea)ta acum mă aflu în supărare şi de-i socoti dum(nea)ta că vi-i face schimbu(l) răspuns să vin(ă) 
la dum(nea)ta, iar de nu, după cum vei socoti dum(nea)ta, să aibu răspuns. 

Să fii dum(nea)ta sănătos. 
< 1 778> ghen(arie) 1 2. 
A dumitale plecat Toma Iamandi căpitan. 
<Adresa> : Cinstit dum(i)sale spăt(arului) Iordache Canat(acuzino) cu plecăciune şi cu cinste să 

să dei lui. Hârlău. 
Arh. St. Bucureşti, Fond Bibl. Acad. Rom. Documente istorice, CII/1 90, otig. rom, pecete inelară distrusă. 

6 

< 1 777> ianuarie 16 

Scrisoare prin care paharnicul Constantin Balş şi jitnicerul Ioniţă Andrieş îl informează pe 
spatarul Iordache Cantacuzino că în urma poruncii pe care au primit-o de la domnie au hotămicit satul 
Bobuleşti, care era proprietatea sa, pe baza pietrelor de hotar existente încă din vremea părintelui său Ilie 
Cantacuzino. 

Cu plecăciune ne închinăm dum(itale) arhon spat(ar) Iordache Cantacuzino. 

t Cinstita scrisoare dum(itale) cu log(ofă)t(ul) Miron şi cu Apostol sluger(ul) dum(itale), 
împreună şi cu scrisorile dum(itale) viindu am luat şi am văzut şi noi după porunca Mării Sale lui vodă 
dacă au venit la locul acel de pricină am chemat oameni bătrâni din Ştefăneşti ci au ştiut stăpânire(a) 
locului până unde lua târgoveţii de acole era coastile Bobuleştilor şi tot am mersu în deal la Corovie, la o 
moviliţă, şi au arătat din sus de movilă o piatră de hotar vechiu, mărturisindu că-i pusă de Ilii Manta 
vist(iernic), şi de acolea ni-au dus la altă piatră vechi lângă o vâlcea, aproape de nişte fântâni şi izv(o)ară, 
la altă piatră vechi, care esti împotriva unii pietri ce-au pus dum(neata) mai sus puţintel, ca un odgon a(r) 
fi aici ce-ai pus dum(neata) mai în sus una de alta. Şi de acolea am trecut drumul cel mare asupra şăsului 
Prutului, piste Başăul sec, ni-au arătat altă piatră vech i , care am pus di au săpat-o şi s-au găsit noi 
hotar(ă) şi fiind şi Apostol sluga dum(i tale) n-au tăgăduit că n-au luat oaminii spăt(arului) Păladi din 
piatră în sus dijmă di pin grădini ; şi de acole, tot în drept la gura Başăului nou, am mărsu cu acei oamini 
bătrâni ce-au ştiut ş-au mărturisit, fiind carte de hlăstăm, au luat tot(i) asupra lor precum că cu gri�ală s
au pus pietrili dum(itali)  mai sus, dar nu pi diparti , ca un odgon, la alta ca doă, la alta ca un odeon pol1 �i 
noi după dovezile acestor târgove�i şi mărturiile acelor oameni ci sâni bătrâni ş-au apucat de la părin!ii 
lor c-au apucat această stăpânire şi poruncindu-ni-să de cătră Mărie Sa vodă cu hotărâre dovedindu-să 
hotarele vechi ce-au fost între Badcu$i şi Săbeşani şi-ntre Bobuleşti să întărim hotarul vechi şi aceli ci 
sint pusă de dum(nealui ) să li lepădăm şi noi după porunca Măriei Sale lui vodă am urmat că singur 
dum(neata) să fi fost aici să vezi aceste hotară vechi ci s-au găsit  şi acesti mărturii încredinţat a-i fi întărit 
vechiul hotar, măcar că dum(neata) scri i ca să măsurăm moşia Badeu\.ii . dar undi să văd atătea dovezi la 
trcbuin\ă m11.i este a să măsura dadl. s!im hol<�Iii de fa�a şi mărmrisăsc că săntu pusă di moşul dum(itale) 
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vist(iemicul) Ilie Cant(acuzino), cari niciodată nu poti să strâci hotărâtura mosiilor dum(itale) si n-am . . . 
mai găsit a mai înştiinţa pe dumneata. 

Să fii dum(neata) sănătos. 
< 1 777> ghen( arie) 16. 
Ai dum(itale) mai mici şi plecaţi : 
C(onstatin) Balş pah(arnic) m.p. 
Ioniniţi Andriaş jicnicer m.p. 
<Adresa> :  ,.Cinstit al nostru dum(isali) spat(arului) lordachi Can(tacuzino), cu cinstită şi cu 

plicăciune dum(isale) să să dei". 
Arh. St. Bucureşti, Fond Bibl. Acad. Rom., Documente istorice, CII/19 1 ,  pecete inelară ruptă. Datat după hotarnica 

din 1 decembrie 1776, făcută de aceiaşi boieri (vezi Ibidem, CII/202). 

7 
1 778 ianuarie 23 

Scrisoare prin care căpitanul Toma Iamandi cere divanului Moldovei să amâne judecata pe care 
o avea cu spătarul Iordache Cantacuzino pentru un heleşteu şi un vad de moară de la satul Bădeuţi, 
ţinutul Dorohoiului, până la Miezul părăsimii. 

Avându giudecată cu dum(nealui) spat(arul) Iordache Cant(acuzino) pentru un iaz ce este pe 
moşie mea Badeuţii şi-1 cere dum(nealui) la stăpânirea dum(nealui) (i)eşind înainte(a) dom(nii)lor sale 
bo(i)erilor împreună cu vechilul dum(isale) spat(arului), am cerşut eu la dumn(e)alor bo(i)erii ca să mi să 
pui vadea păr Ia Mezul păresă(m)ii dar să mă duc la dumn(e)alui spat(arul) ca de moi putea învoi cu 
dumn(e)alui bine, iar de nu moi putea învoi să mă aflu la sorocu(l) arătat aice la divan, iar când nu moi 
afla la soroc să aibă am trimite om g(o)sp(o)d cu cheltuială ca să meargă la divanu. 

1778 ghen(arie) 23. 
Toma Iamandi căpitan. 
Arh. St. Bucureşti, Fond Bibl. Acad. Rom., Documente istorice, CIII/6, orig. rom. 

8 

1 777 iulie 1 7  

Anaforaoa prin care mitropolitul Gavril al Moldovei şi unii mari boieri de divan judecă pricina 
dintre Iordache Canatacuzino biv vei spatar şi căpitanul Toma Iamandi pentru un heleşteu şi un vad de 
moară de pe apa Başeului, în dreptul satului Bădeuţi, dându-1 rămas pe ultimul boier. 

Preînălţate Doamne, 

Din luminată porunca Măriei Tale fiind noi rânduiţi prin ţidulă aducându-le la Sfânta 
Mitropolie ca se luăm în sama între Pascal Mere Acre vechilul dumisali Iordache Cant(acuzino) biv vei 
spat(ar) şi între dum(nea)lui Toma Iamandi, ginerile răposatului Mihălache Sturza biv vei vor(nic) pentru 
un iaz cu vad de moară în apa Başeului, pe hotarul Badiuţilor, lângă târgui Ştefăneştii, care să stăpâneşti 
de dum(nea)lui spat(arul) Iordache Cant(acuzino) şi acmu îl ceri căp(i)t)anul) Toma Iamandi la 
stăpânire(a) sa. Pricina într acesta şi chip iaste după cum în gios se arată. 

Dum(ncalui ) Toma Tamandi căpitan au arătat înainte(a) noastră un ispisoc de la Constadin vodă 
Movila din + 7 1 1 9 < 1 n 1 1  > apri l(ie) 7 întru care scrie că au mi1ulit pe un Gheorghe vomicul �i pc 
giupâniasa lui, Dumitra, pentru slujba ce au făcut cu o sileşte anume Badiuţii dinpreună cu cotunuril� �i. 
anume Săbă�cnii care au fost de ocolul târgului Ştcfăncştilur în care ispisoc pentru hăleşLeu sau pentru 
vad de moară nu arată nici pomcncştc.Au mai arătat căpi(anul) Toma Iamandi alt ispism; de la Moisci 
Movila voda din le(a)t 7 1 42 < 1 636> mart(ie) 1 2  întru care arată că au dat şi au întărit lui Pătra�co 
Ciogole(a) logof(et) din ispisoc de dani� şi de întllriturli ce-au avut din al doilc(a) domnie pre satul 
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Badiutii cu loc de moară în Baseu si cu hălesteu în Corovie, la tinutul Dorohoiului, care au fost mai 
denai�te supt ascultare târgului Ştefineştilor. Au mai arătat Toma Iamandi căpit(anul) şi alt ispisoc de la 
Vasilie vodă tot dintr-acel vălet 7 142 avg(u)st 8 întru care arată că un Căzacul. feciorul lui Gheorghie 
comis(ul) din Cărsteşti din bunăvoia sa au vândut întăi lui Pătraşco Ciogole(a) logof(ă)t giumătate de sat 
de Badeuti şi gimătati de sat de Săbăşăni, în ţinutul Dorohoiului, din gios de târgui Ştefăneştilor, cu bălţi 
de peşti şi cu iaz şi cu vad de moară în pârâul Başeului, drept 300 taleri şi cealaltă giumătati de sat de 
Badiuţi cu giumătati de sat de Săbăşeni au vândut-o lui Gheorghie Jora sulger, iarăşi drept 300 taleri bani 
gata. Şi într-aceste două ispisoaci care s-au pomenit mai sus de la Vasili vodă şi de la Moiseiu Movila 
vodă se află adaos scriind cu loc de moară în Başeu şi cu hăleşteu în Corovie, iar la ispisocul cel dintâi 
de danie a lui Costandin Movila vodă care iaste din 7 1 19 <161 1>  la acest ispisoc nu arată cu loc de 
moară în Başeu sau cu hăleşteu în Corovie ce numai moşie cămpului se arată că au dat danie. 

Au mai arătat căpi(anul) Toma Iamandi o mărturie de la toţi bo(i)erii ce-i mari ce au fost de la 
acea vremi tot dintr-acelaşi velet 7 142 <1 636> întăritură lui Pătraşco Ciogole(a) pe giumătati de sat de 
Badeuti cu giumătati di Săbăseni, cu hălesteu si cu vad de moară în Basău cum si lui Gheorghie Jora ' ' . ' , ' 
sulgeriul pre celelalti giumătăţi dintr-aceste sate ce li-au cumpărat de la Căzacul, ficiorul lui Gheorghie 
din Cărsteşti. Au mai arătat căpitanul Toma Iamandi a anafora de giudecată iscălită de răposatul 
Manolachi Costache log(o)f(ă)t şi Ion Paladi log(o)f(ă)t fiind vornic şi Andronache vornicul şi Vasăli 
Ro�ăt hat(manul) din 7272 <1664> întru care scrie că răposatul Mihălachi Sturza s-ar fi giudecat cu un 
vechii al dum(i)sali spat(arului) Iordache Cant(acuzino) a căruia vechii nu-i arată numele cine au fost, ce 
iaste loc deschis pentru pricina acestui hăleştaeu din Başău, cerăndu-1 răposatul vornic Mihalachi ca să-1 
răscumpere de la dum(nea)lui spat(arul) Ioradachi Cant(acuzino), pricinuind cum că acel hălesteu fiind 
pe hotarul moşiei Badeuţii şi Săbăşenii n-ar fi putut a-1 cumpăra răposatul Iordachi Cant(acuzino) 
log(o)f(ă)t ; al doile, pricinuind cum că în scrisorile ce are vor(nicul) Mihălachi Sturza de cumpărătura 
Ciogolii log( o )f(ă)t şi a Jorăi sulger(u)lui îi scria cu mori în Başău ; al triile, au arătat vornicul Mihălachi 
Sturza atunce că moşiile aceste Badiuţii şi Săbăşenii au fost împresurate întâi de târgoveţii de Ştefăneşti 
în locul târgului gospod ce-l stăpâne târgoveţii , apoi de răposatul vist(iernic) Toader Paladi cu danie ce 
luase de la domrţie, locul târgului Ştefăneştilor şi cu aceste chipuri de pricini i-au arătat atunce vor(nicul) 
Mihalache Sturza �i bo(i)erii giudecători de la acea vreme încă necercând cu amănuntul scrisorii de îmbe 
părţile au giudecat ca vor(nicul) Mihălache Sturza să întoarcă dum(i)sali spat(arului) Iordachi 
Cant(acuzino) banii ce-au dat părintile dum(i)sali, log(o)f(ă)t(ul) Cant(acuzino) pe hăleşteu şi pe vadul 
de moară şi să lipsască dum(nea)lui spat(arul) Cant(acuzino) din stăpănire hăleşteului şi a vadului morii ,  
precum pre larg arată anaforaoa aceasta, fiind întărită ş i cu pecetea Mării Sale răposatului Grigorie vodă 
Calimah, după care anafora mai pe urmă tot atunce i s-au dat vor(nicului) Mihălache Sturza şi osăbită 
carte g(o)spod la mână de stăpânit hăleşteul, întru care arată cum că dum(nealui) vor(nicul) Mihălache 
Sturza ar fi întorsu banii dum(i)sali spat(arului) Iordache Cant(acuzino), preţul ce-au fost dat părintile 
dum(i)sale la cumpărătura hăleşteului ; şi cu aceste scrisori ce s-au arătat mai sus dum(ne�lui) căpit(anul) 
Toma Iamandi trage acest hălesteu, la stăpănire(a) sa cersind ca să întoarcă banii acum. Intrebându-se si . . . 
pe vechilul dum(i)sale spat(arului) Iordache Cant(acuzino) ce are a răspunde şi cu ce ţine hăleşteul acesta 
dum(nea)lui spaf(arul), Pascal vechilul, întâi pentru giudecata aceasta ce-au arătat Toma Iamandi au 
răspuns cum că dum(nea)lui spat(arul) nici s-au giudecat vreodată pentru hăleşteul acesta cu vor(nicul) 
Mihălachi Sturza. nici ştie nimică, şi cum că hăleşteul acesta s-au stăpânit  atât de răposatul părintele său, 
Iordache Cantacuzino log(o)f(ă)t, cât şi de dum(nea)lui spat(arul), de când i I-au dat dumisale şi păr 
acum în paei, fiind 44 de ani , iar cât pentru stăpânire cu ce-l stăpâneşte dum(nea)lui spat(arul) au arătat 
Pascal vcchilul dumisali spal(arului) întâi un ispisoc de la Pătru vod(ă), din l(eat( 7099 < 1 59 1 >  mar(tie) 

7, cu 20 ani mai vechiu decât ispisocul lui Costantin Movila vodă, ce-au arătat Toma Iamandi 
căpit(anul), care s-au arătat mai sus, intru care ispisuc al lui Pătru vodă arată cum că au miluil pe un Sava 
Durosan din târg din Ştefăneşti cu un loc de moară pe apa Başeului , la sălişte Badiuţilor, din gios de 
târgui Ştefăneştilur, care au fost drept loc domnesc , pentru nişte cai ce-au fost luat Mărie Sa de la Sava 
Dorosan. 

Al doile, au mai arătat Pascal vcchilul o mărturie de la şoltuzul cu 12 pârgari din târgui 
Ştefăneştilor. care scrie că feciorii lui Dorosanu, anume Sava şi Andreica, şi fetile sale, Cerne şi Dobriţa, 

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro 



DIN DOCUMENTELE SATULUI BĂDEUŢI 263 

de a lor bunăvoie au vândut acel hăleşteu, pe hotarul Badiuţilor popii lui Ştefan şi popii lui Parcovschii, 
drept 100 de galbeni. 

Al triile, au mai arătat vechilul dumisale spatarul Iordache un ispisoc de la răposatul domnul 
irimiia Movila voda, din 7 1 1 1 , < 1 603>, iarăşi cu opt ani mai vechiu decât uricul ce-au arătat Toma 
Iamandi, întru care urie scria că înainte acelui răposat domnu s-au sculat popa Ştefan şi popa Parcovschi 
ş! au vândut acel vad de moară cu două mori gata în Başeu, din gios de târgui Ştefăneştilor, la sălişte 
Badeutii, unui Căraiman paharnic, drept 100 galbeni . Deci, de la acest văle(a)t 7 1 1 1  de când au cumpărat 
Cărăiman păh(arnic) acel vad de moară de la popa Ştefan şi de la popa Parcovschii , precum s-au arătat 
mai sus, s-au stăpânit vadul şi morile tot de ficiorii şi nepoţii lui Cărăiman pah(arnicul), păr la vălet 7241 
<1 733>, şi atunce la acest văle(a)t s-au sculat Costandin, ficiorul lui Vasăli Ciudin, nepotul Tofanei 
Cămănăresăi, seminţeni(a) lui Cărăillliln pah(arnicul) şi din voia sa au vândut acel vad de moară 
răposatului Iordache Cant(acuzino) log(o)f(ă)t, fiind vornic la l(eat) 7241 <1 733>, precum mi-au arătat 
vechilul dum(nealui) spăt(arului) Iordache zapisul cu iscălitura lui Costandin Ciudin, încredinţat fiind 
zapisul lui Cost(a)ndin Ciudin, atât cu iscălitura svinţiei sale Antonie mitropolitul, cât şi cu iscăliturili a 
câtva din bo(i)erii cei mari, anume : Costandin Costachi vel log(o)făt, Sandul Sturza log(o)f(ă)t fiind 
vorriic şi Gheorghie Canano spat(ar) şi Andrei Rosăt spat(ar) şi Vasăli şi Vasăli Macri comis, după care 
zapis au arătat vechilul dumisali spat(arului) şi hrisovul răposatului domnu Grigorii Ghica vodă întăritură 
dumisali log(o)făt(ului) Iordache Cant(acuzino) ca să stăpânească iazul pre zapisul de cumpărătură, care 
ispisoc iaste scris din văle(a)t 7244 <1736> iunii 10 şi cu scrisorile aceste au dat samă vechilul dumisali 
spat(arul) că stăpâneşte hăleşteul acesta şi vadul de moară, fiindu-i dat de părintili dumisali. 

Preînălţate Doamne, după toată cercetarea noastră cea cu amănuntul ce am făcut scrisorilor 
dumisali Tomii Iamandi căpit(anul) cum'şi scrisorilor ce-au arătat vechilul dumisali spat(arul) Iordache 
Cant(acuzino) aşa s-au dovedit şi s-au cunoscut, întâi, că din hrisovul răposatului domnu Costandin 
Movila voda se dovedesti că au dat danie numai sileste Badeuţii cu cătunul ei Săbăsenii lui Gheon!hii 

' ' ' -

vornicul si giupănesăi lui Dumitrii, iar nu hălesteu(l) si vadul de moară, fiindcă nemică nu scria la hrisov , , , 
nici pomeneşti că au dat danie păzind Costandin Movila voda nestrămutat danie lui Petru vodă pentru 
hăleşteu şi pentru vadul de moară că era dat danie mai înainte cu 20 ani lui Sava Dorosan, iar la ispisocul 
cel mai de pe urmă a lui Vasăli vodă şi a lui Moisăi Movilă vodă, care întăresc danie lui Costandin 
Movila vodă adaog domnii de zic şi întăresc împreună cu câmpul şi hăleşteu(l) cu vad de moară în 
Başeu, dar fiindcă ispisocul lui Pătru vodă ce iaste cu 20 ani mai înainte decât ispisocul lui Costandin 
Movila voda cu care au dat danie Savii Dorosanul cu loc de moară pe apa Başeului şi cu hăleşteu în 
săliste Badeutii cunoscut lucru iaste că la acea vreme când s-au dat danie câmpul atunce hălesteul si t ' ' ' 

vadul de moară era ştiut că iaste dat danie de Pătru vod(ă) lui Sava Dorosan, căci când n-ar fi fost dat 
danie lui Pătru vod(ă) de hălesteu si de moară nimică nu pomenesti la ispisocul său căci de-a purure ' ' ' ' 

întăriturili domnilor cei mai de pe urmă ce să dau trebuia să urmezi întocma cu ispisocul cel dintâi iar nu 
cu adaos ori trebui să arăti pricina adaosului. 

Al doile, că din scrisorili ce-au arătat vechilul dumisali spat(arul) se dovedeşte că nepoţii lui 
Dorosan au vândut hăleşteu(l) şi moara popii lui Ştefan şi popii lui Parcovschi şi de la aceştia au ieşit cu 
vănzare lui Cărăiman pah(arnic) şi s-au stăpânit de Cărăiman pah(amicj şi de neamurili lui păr când 
Costandin, ficiorul lui Vasâle Ciudin, nepotul Tofanii Cămănăroaia, au vândut hălesteul si vadul de 
moară la dum(nea)lui log(o)f(ă)t(ul) Iordachi Cant(acuzino), părintile dumisali spat(�lui) iordache la 
l(eat) 7241 < 1733>. 

Al triile, pentru anaforaoa acea de giudecată ce-au scos Toma Iamandi căp(itan) iarăşi au arătat 
vechilul dumisali spat(arul) Iordache că răposatul vornic Mihalache Sturza au poftit pe dum(nea)lui vei 
log(o)f(ă)t(ul) la vremea aceea ca să scrie spat(arului) Iordache fratelui dumisali să trimată scrisorili cu 
ce chip stăpânc�Li hăle�Leul �i vadul de moară în mo�ia sa Badeu\ii �i scriind dum<neaJ iui  vei 
log(o)f(ă)t(ul) la dum(nca)lui spăt(arul) au trimis scrisorii cu omu l său aice pe carili zice vech i lui că 1-au 
trimis dum(ncalui) log(o)f(ă)t(ul) cu scrisorili Ia însu�i vornicul Mihalachi Sturza si dum(nea)lui 
vor(nicul) ccti ndu- le le-au dat iară�i la mâna omului spat(arului) �i i-au zis să margă acasă, iar giudccată 
zice �t-au avut c� vor(ni�ul)

_ 
Mihulachi, care anafnra ccrcct:lndu-se de noi scrie că s-au giudccat 

vor(mcul) cu vcch1lul dumasah spat(aru l) , dar nurnili vechilului în anafora nu-l arată, ce iastc loc deschis. 
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Al patrule, că după giudecata aceasta, pe urmă au luat vor(nicul) Mihalachi Sturza carte 
g(o)spod arătând că după giudecata ce-au avut au întorsu şi banii durnisali spat(arului) pe hăleşteu şi pe 
vadul de moară şi să stăpânească hăleşteul şi vadul de moară şi acum să dovedeşti din însuşi mărturie lui 
Toma Iarnandi că banii nu s-au întorsu atuncea durnisali spat(arului) şi ceri să-i întoarcă acum şi de la 
vreme ce arată anaforaoa că s-au giudecat şi au luat carte g(o)spod de stăpânire au trecut până acum 1 3  
ani şi tot durn(nea)lui spat(arul) au stăpânir şi stăpâneşte până astăzi hăleşteul ş i  vadul cel de moară 
dintru care să înţălegi şi să cunoaşte că de-ar fi dat răposatul vor(nic) Mihălachi Sturza banii atuncea să 
răscumpere, având carte g(o)spod la mână de stăpânit cum pute îngădui pe spat(arul) Iordache să 
stăpânească hăleşteul şi vadul de moară ; căci de nu-l îngăduia spatarul Iordache pe răposatul vor(nic) 
Mihălachi Sturza a stăpâni trebuia de iznoavă să ceară giudecată. 

Al cincile, că de când au cumpărat log(o)f(ă)t(ul) Iordache Canat(acuzino) acel hăleşteu i vadul 
de moară de la Costachi Ciudin şi pără când arată anaforaoa că s-au giudecat au trecut 3 1  ani şi de la 
giudecată si până acum încă sânt 13 ani, care se fac 44 ani, si necurmat în 44 ani s-au stăpânit hălesteul si ' ' , ' 
vadul cel de moară atât de răposatul log(o)f(ă)t Iordache Canat(acuzino) cât şi de fiiul său, durn(nea)lui 
spat(arul) Iordache Canat(acuzino). 

A sasa, că rnosia aceasta Badeutii cum si vadul au fost domnească si întâi Pătru vodă au dat , ' ' ' ' 
danie şi rniluire numai vadul şi hăleşteul lui Sava Dorosan şi pe urmă, după 20 ani, Costa(n)din Movila 
vodă au dat danie numai mosie cârnpul Bădeutii si Sebăsenii acelui Gheorghie vomicul, iar de hălesteu ' ' , , ' 
nu s-au atinsu păzind dania lui Pătru vodă, precum s-au pomenit mai sus. 

Deci după dovezile scrisori lor ce-ai.J arătat vechi lul durnisali spat(arului) Iordache 
Cant(acuzino) cum şi după stăpânire ce are de atăta sută de ani, întâi părintile durnisali, apoi, şi 
durn(nea)lui spat(arul) după dreptate şi după a noastră cunoştinţe am socotit că Toma Iarnandi căpit(an) 
ginerili răposatului vor(nic) Mihălache Sturza, cu scrisorili ce are nu are, nici o dreptate ca să răscumpere 
hăleşteul şi vadul cel de moară de pe moşia Badeuţii, care de 44 ani s-au văndut la durn(nea)lui răposatul 
log(o)f(ă)t Iordache Cant(acuzino) şi am giudecat că durn(nea)lui spat(arul) Iordache Cant(acuzino) să 
stăpânească hăleşteul şi vadul de moară cu bună pace de cătră Toma Iarnandi căpit(an) după hotărâre 
svintelor pravile, unde zice la pravilile împărăteşti a lui Iustinian, torn 60, carte 50, titlul 14 şi cu rea 
credinţe lucruri stăpânesc ori cu cumpărătură ori cu dare sau cu alt chip aceste de le va înstreina aceli 
lucruri că i se cuvin lui, aceasta tiind până în 1 O ani între cei de fa te si douzăci între cei ce nu sânt de fate , ' , ' 
şi cum se va arăta după pravilă curnpărătoriul sau cel ce primeşti darul sau acela la care lucrurile s-ar 
strămuta, acel ce ia acest fel de lucruri să poronceşti se le aibă aceste cu întăriri, adică după trecire a zeci 
ani dispre cei de faţe şi a doaozăci ani dispre cei ce nu sânt de faţe, iar de ştia acel adevărat stăpân al 
lucrurilor ce s-au înstrăinat şi cum că lucrurili lui i se cad poronceşti acesta să nu se încuie afară dispre 
giudecată, adică să nu se lipsacă de lucrul ce i se cuvini, fără numai prin împlinire a treizeci ani, adică 
după treizeci ani să nu tragă giudecată. Cum şi Arrninopolu, carte trei , titlu trei zice pentru protirnisere 
unirii şi a tovarăşiei până în zeci ani să trage giudecată, adică ai avut case avem şi eu amestecare ori 
rnegieşie sau altceva dreptati ca să mă protirnisăsc, ai vândut casa şi nu mai întrebat de vreu eu să o 
cumpăr, pot până în zece ani să mă giudecu. Deci, de la cumpărătura răposatului log(o)f(ă)t Iordache 
Cant(acuzino) şi până la giudecata ce zice Toma Iarnandi că au avut vor(nicul) Mihălachi Sturza cu 
vechilul durnisali spat(arului) lordace trecând treizeci şi unul de ani n-ave dreptate se tragă giudecată 
după hotărăre pravililor cum şi de la giudecată şi până acrnu, trecând treisprăzeci ani şi n-au stăpânit 
iarăşi fără dreptate se acolisăşte Toma larnandi de trage giudecată. Iar cea desăvărşită hotărăre rămâne la 
prGînallă în!Gh�p�hmw Miri�i TDl�. 

L(eat) 1777 iulie 17 .  
Al înălţimii tale călră Dumnedzău smerit rugător, 
Gavril mitropolit Moldavii. 
A Înălţimii Tale preplecale s lugi : 
Ioan Can(aeuzino) vel log(o)f(ă)t. 
Ioan Sturza vel vur(nic). 
Ioan Cant(acuzino) vel vor(nic). 
Alexandru Neculai vel vor(nic). 
Deponte vel spat(ar). 
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Mihalache Luca stolnic. 
Iordache vei clucer. 

265 

Arh. St. Bucureşti, Fond Bibl. Acad. Rom., Documente istorice. CI/36, orig. rom. Un ,,suret asăminea de pe 
anaforaoa ci isate iscălită de praosfinţia părintele mitropolitul şi de dumnealor velitii boieri din anul 1 717 iulie 17. dar de domnie 
nu este î11tărită" are semnătura autografă a marelui prelal (ibidem, Clll/4 ). 

9 
< 1 777> iulie 27 

Marele logofăt Ion Cantacuzino scrie fratelui său Iordache că în urma cererii căpitanului Toma 
Iamandi, domnul Moldovei a hotărât să amâne eliberarea hrisovului de întărire a heleşteului şi vadului de 
moară de pe Başeu până la juqecata care va avea loc la Lăsatul secului. 

Cinstit iubite dum(itale) frate Iordache Cant(acuzino) biv vei spatar, fericita sănătate rog de la 

mila lui Dumnezeu ca să dăruiască dumitale. Pricina de altă nu iaste fără decât pentru giudecata ce-au 

avut Ia divan vechilul dum(i)tale Pascal Meri Acri cu căp(i)t(anul) Toma lamandi pentru vadul cel de 

moară pentru care pricină după hotărâre(a) giudecăţii s-au făcut şi anafora, care iscălindu-să de 

preasfin�a Sa părintele mitropolitul cum şi de veliţii bo(i)eri, s-au cetit şi înainte(a) Mării Sale lui vodă 

si după dreptate·vrea Mări(a) Sa să o si întăriască, dar atunce îndată intrând si Iamandi de iznoavă la 
• • • 

Măria Sa s-au rugat ca să nu întărească anaforaoa şi ca să facă carte g(o)sp(o)d de poprit să nu faci 
dumn(ea)ta moara, zăcând că mai are nişte dovezi asupra acestui vad de moară şi să pue soroc până la 
Lăsatul secului de Postul Crăciunului şi atunci aducându-ş(i) el dovezile ci zice că are să s(ă) cerceteze 
giudecata. Care această cerire a lui au fost cu iconomie, având scopu(l) să te îndoiască pe dum(n)i(a) ta 
acum cu făcutul morii ca să s(ă) mai lungească pricina. Deci, chemându-mă Mărie Sa vodă mi s-au zis ca 
să facă carte după cerile lui şi să ste anaforaoa până la sorocul ei este pus şi eu cunoscând vicleşugul ce 

vre(a) să facă Iamandi am arătat Mării Sale lui vodă că acesti ci zice el sânt nişte lungiri în zădar şi că el 
alte dovezi nu poate să mai <ai>bă împotriva scrisorilor şi a stăpănirii dumitale de 44 ani ce dumne(a)ta 
să-ţi faci moara după cum a-i început şi la sorocul ci puni lamandi se mai cerceta pricina prin giudecată 
şi atunce a cui va rămâne moara se va hotărâ. Şi apoi mi-au poroncit Măria Sa să scriu dumitale ca după 
cum am început să pui meşteri să facă moara şi la sorocul ce puni lamandi, adecă la Lăsatul secului 
de Postul Crăciunului, să trimi� vechilul cu scrisorile să mai cerceteze giudecata si după poronca Mării 

" . 

Sale n-am lipsit a scrie dumitale şi aşa vei urma dumniata precum poronceşte Măria Sa. Şi iată şi 
anaforaoa am trimis-o să ste la dumne(a)ta şi la sorocul arătat mai sus o vei trimite la mine ca să mai 
cerceteze pricina aceasta măcar că ştiu bine că nicidecum nu poati să o mai clintiască cu dovezi ci zici 
Iamandi că ari. 

Nu mai deveni cu supărare pe Măria Sa vodă, trebue să urmezi după cum porunceşti Mărie Sa. 
Rămâi sănătos. 
< 1777> Iulie 27. 
Ioan Cant(acuzino) vel logof(ă)t. 

Dumit(ale) iubit frate 

Dum(neata) pune să facă moara că căpit(anul) Iamandi nu poate să facă nemică si Ia Lăsatul 
săcului de Postul Crăciunului vei trimite anaforaoa şi se va întări şi de ditră Măria Sa vodă şi iată s-au 
trimis şi scrisorile cc-(a)u lăsat Pascal, vet:hilul dum(itale) la Joniţă Ghindă cu izvod şi să trimi� 
dum(nea)ta zapisul lui Toni tă Ghindă ce-(a)u tlat la Pascal pentru aceste scrisori. 

Arh. St. Bucureşti. Fond Bibl. Acad. Rom. Documente istorice. CII/192, orig. rom. 
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10 
1 778 iunie /, Iaşi 

Hrisov prin care domnul Constantin Dimitrie Moruzi întăreşte un heleşteu şi un vad de moară 
de pe apa Başeului lui Iordache Cantacuzino biv vei spătar, în urma judecăţii pe care acesta a avut-o cu 
căpitanul Toma Iamandi, propritarul satului Bădeuţi . 

Suret de pe un ispisoc a(l) Mării Sale Costandin Dimitrii Moruzi v(oe)voda din velet 
1 778 iunii 1 .  
Facem stire cu acest hrisov al domnii mele tuturor celor ce să cade a sti că iată al nostru cinstit si 
credinci�s boiar dum(nealui) Iordache Cant(acuzino) biv vei spat(ar), vii�d înainte(a) domnii mele si 'a 
tot sfatul nostru arătatu-ne-au o anafora din velet 1 777 iuli(e) 16 de giudecat(ă) ce-au avut dum(neaiui) 
spat(arul) prin vechi(ul) dumis(ale) Pascal Mere Acre cu Toma lamandi căp(i)l(an), ginerele răposatului 
Mihalache Sturza biv vei vor(nic) la divanul g(o)sp(o)d în vremea domniei răposatului Grigorii 
Alexandru Ghica vodă pentru un iaz cu vadu de moară în apa Başăului, pe hotarul Badeuţilor, lângă 
târgui Ştefăneştii, la ţinut(ul) Dorohoiului, anaforaoa fiind iscălită de preosvinţitul mitropolit a ţării chir 
Gavriil şi de căţ(i)va din bo(i)erii cei mari ai divanului g(o)sp(o)d : dum(nealui) Ioan Cant(acuzino) 
logof(ă)t, fiind atuncea vei logo(fă)t, dum(nealui) Ioan Sturza fiind biv vei vor(nic), dum(nealui) Ioniţă 
Cant(acuzino) fiind biv vei vom(i)c, dum(nealui) Alexandru Neculcea vei vom(i)c, dum(nealui) Depasti 
biv vei spat(ar), dum(nealui) Mihalache Luca biv vei stol(ni)c, dum(nealui) Iordache vei clucer, prin care 
anafora pricina aşa arată: că Toma Iamandi căp(i)t(an) înaintea giudecăţii au arătat aceste scrisori : întâi, 
un ispisoc de la Constandin Movila voda din velet 7 1 19 .  apr(ilie) 7, miluire şi danie unui Gheorghe 
vom(i)c şi giupănesii lui Dumitra cu o silişte anume Badeuţii dimpreună cu cotunurile ei, anume 
Săbăşenii, care au fost de ocol târgului Ştefăneştilor, iar pentru heleşteu sau pentru vadul de moară 
într-acel ispisoc nimic nu pomeneşte. 

Aşijderea, un ispisoc de la Moisei Movila vodă din velet 7 142 < 1634> mar( tie) 1 2  danie şi 
întăritură lui Pătraşco Ciogolea logof(ă)t pe satul Badeuţii, cu loc de moară în Başău şi cu hăleşteu în 
Corovia, la ţinut(ul) Dorohoiului, care au fost mai înainte supt ascultarea târgului Ştefăneştilor. 

Aşijderea, un ispisoc de la Vasile vodă tot dintr-acel velet 7 142 avg(u)st 8, scriind că un 
Cazacul, fecior lui Gheorghi comis din Crâsteşti au vândut întâi lui Pătraşco Ciogolea log(o)f(ă)t 
jumătate sat de Badeuţi şi jumăptate sat de Săbăşănii, în ţinut(ul) Dorohoiului, din gios de târg(u1) 
Ştefăneştilor, cu bălţi de peşte şi cu iaz şi cu vadu de moară în pârâul Başăului, drept trei sute taleri şi 
celelalte jumătăţi de sat de Badeuţi şi de Săbăşenii le-au vândut lui Gheorghi Jora sulger, iarăşi drept trei 
sute taleri. 

Asij'derea, o mărturie de la toti bo(i)erii cei mari ce-au fost la acea vreme, tot dintr-acelasi velet . . . 
7 142 <1634>, întăritură lui Pătraşco Ciogolea pe jumătate de sat de Badeuţi şi pe jumătate de Săbăşenii 
cu heleşteu şi cu vadu de moară în Başău, cum şi lui Gheorghie Jora sulger pe celelalte giumătăţi 
dintr-aceste sate ce le-au cumpărat de la Cazacul feciorul lui Gheorghe din Crăsteşti. 

Aşijderea, o anafora de giudecată din velet 7272 < 1663-1664> iscălită de răposaţii Manolache 
Costache log(o)f(ă)t şi Ioan Bogdan log(o)f(ă)t şi Ioan Paladi log(o)f(ă)t, fiind vor(ni)c şi Andronache 
vom(i)c şi Vasile Roset(i) hat(man), întru care arată că răposatul vorn(i)c Nihalache Sturza s-ar fi 
judecat cu un vechii al dum(i)s(ali) spat(arului) Iordache Cant(acuzino) pentru pricina acestui heleşteu 
din Başău, cerându-1 vorn(i)cul Mihălache Sturza ca să-I răscumpere de la dumn(ealui) spat(arul) 
Iordache Cant(acuzino) cu pricină, întâi cum că acel heleşteu fii nd pc hotarul acestor moşi i B adcuţii şi 
Săbăscnii n-ar fi încăput a-1 cumpiir<� răpusal(ul) lng(o)f(ă)t Canat(acuzino) , părintele dum(nealui) 
spat(�rul) Ioradachc ; al doilea, că în scrisorile vorn(i)c(ului) M ih(a)lachc Sturza de cumpărătura Ciogolii 
log(o)f(ă) L �i a Jorăi sulgerului îi scria cu muri în Başău ; al treilea, că în moşiile acestui(a), Dadeulii şi 
Săbăşcnii ar fi fost împrcsurate întâi de tărgovcti i  de Ştcfăncşti în locul târgului g(o)sp(o)d, ce-l stăpânea 
târgovcţi i ,  apoi de răposatul vist(iernic) Toader Paladi cu dania ce luase de la domnie locul târgului 
Ştcfăneştilor şi cu OJ.ccstc chipuri c;l� pricini ce-au arătat atuncea vorn(i)c(ul ) Mih(ă)lachc Sturza �i 
bo(i)crii giudecători de la acea vreme încă necercetând cu amăruntul scrisorile de îmbe părţile au judecat 
ca vorn(i)c(ul) Mihălache Sturza să întoarcă dum(i)s(ale) spat(arului )  Iordache Cant(acuzino) banii ce au 
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dat părintele dum(i)s(ale), log(o)f(ă)t(ul) Cant(acuzino) şi să lipsască dum(nealui) spat(arul) Iordache din 
stăpânirea heleşteului şi a vadului morii ,  fiind şi întărită anaforaoa cu pecetea răposatului Grigorie 
Calimah v(oe)v(o)da, însă pe acel vechii a dum(nealui) spat(arului) Iordache ce zice în anafora că s-au 
judecat cu vorn(i)c(ul) Mihălache Sturza numele nu-i arată nici au fost, ci iaste loc deschis în anafora; 
după care anafora mai pe urmă s-au dat vorn(i)c(ului) Mihalache Sturza şi osăbită carte g(o)sp(o)d la 
mână de stăpânit heleşteu! întru care arată cum că vorn(i)c(ul) Sturza ar fi întors banii dum(i)s(ale) 
spat(arului) Iordache Cant(acuzino) preţul ce-au fost dat părintele dum(i)s(ale) la cumpărătura 
heleşteului. Aceste scrisori au arătat Toma Iamandi căp(i)t(an) cu care trăgea să ia acest heleşteu la 
stăpânirtea sa cerşind ca să întoarcă banii acmu, iar Pascal Mere Acre vechilul dum(i)s(ale spat(arului) 
Iordache Cant(acuzino), fiind întrebat cu ce ţine dum(nealui) spat(arul) Iordache heleşteu! şi vadul de 
moară acesta, _întâi, pentru giudecata aceea din velet 7272 ce se arată prin anaforaoa Tomii Iamandi 
căp(i)t(an) au răspuns cum că dum(nealui) spat(arul) Iordache nici s-au giudecat vreodată cu vorn(i)c(ul) 
Mihalache Sturza nici ştie nimic şi cum că heleşteu! acesta s-au stăpânit în pace atât de răposatul 
log(o)f(ă)t Canat(acuzino), părintele dum(nealui) spat(arului), cât şi de dum(nealui) spat(arul) de când i 
s-au dat dum(i)sale şi până acum în curgerea a 44 de ani. Dar cât pentru stăpânire cu ce îl stăpâneşte 
dum(nealui) spat(arul) au arătat Pascal vechilul aceste scrisori : întâi, un ispisoc de la Pătru vodă din valet 
7099 < 1591>  martie 7 miluire unui Sava Dorosan din Ştefăneşti cu un loc de moară pe apa Başăului, la 
siliştea Badeuţilor din jos de târgui Ştefăneştilor, care au fost drept loc domnesc pentru nişte cai ce-au 
fost luat acel numit domnu de la Sava Dorosan, care ispisoc de la Pătru vodă pe dania lui Dorosan iaste 
cu 20 de ani mai vechiu decăt ispisocul lui Constantin Movila vodă, cel din 7 1 19 <161 1> ce I-au arătat 
Toma Iamandi căp(i)t(an). Aşijderea, o mărturie de la şoltuzul cu 12  pârgari din târgui Ştefăneştilor 
precum Sava şi Andreica, feciorii lui Dorosan, şi cu surorile lor Cemea şi Dobriţa au vândut acel 
heleşteu pe hotarul Badeuţilor popii lui Ştefan şi popii lui Parcovschi drept o sută galbeni. Aşijderea, un 
ispisoc de la Irimiia Movila vodă din 7 1 1 1  <1603>, iarăşi mai vechi cu opt ani decât ispisocul Tomii 
Iamandi căp(i)t(an) scriind precum înaintea acelui răposat domn popa Ştefan şi popa Parcovschi au 
vândut acel vad de moară cu doo mori gata în Basău, din gios de târgui Stefănestilor, la silistea Badeutii, 

' ' ' ' , 
unui Cărăiman pah(amic) drept o sută de galbeni şi de la acel velet 7 1 1 1  s-au stăpânit vadul şi morile tot 
de feciorii şi nepoţii lui Cărăiman pah(amic), până la velet 7241 <1 733>, şi atuncca la acel velet un 
Constantin fecior lui Vasile Ciudin, nepot Tofanei Cămănăreasei, săminţenie lui Cărăiman pah(amic) au 
vândutu acel vadu de moară răposatului Iordache Canat(acuzino) log(o)f(ă)t, fiind vom(i)c, cu zapis care 
I-au arătat Pascal vechilul dum(nealui) spat(arul) Iordache Cant(acuzino) în care iaste iscălit vănzătoriul 
Constantin Ciudin şi încredinţat atât cu iscălitura preasfinţitului mitropolit Antonie cum şi cu iscăliturile 
a căţiva din boierii cei mari, anume Constantin Costachi vel log(o)f(ă)t, Sandul Sturza log(o)f(ă)t, fiind 
vornic, Gheorghe Canano spat(ar), Andrei Roset(i) spat(ar) şi Vasile Macri comis. Apoi, un hrisov din 
7244 <1636> iunii 10 de la răposatul domn Grigorie Ghica vodă întăritură log(o)f(ă)t(ului) Iordache 
Cant(acuzino) pe zapisul lui Ciudin de vânzarea iazului şi a vadului de moară şi cu scrisorile acestea au 
dat samă vechilul dum(i)s(ale) spat(arului) Iordache că stăpâneşte dum(nealui) spat(arul) heleşteu} acesta 
şi vadul de moară, fiindu-i dat de părintele dum(i)s(ale). Şi după toată cercetarea cea cu amăruntul ce 
s-au făcut la judecata din an trecut 1 777 iulie 16  prin anafora asa arată cum că s-au cunoscut si dovedit , , 
dreptatea, întâi din ispisocul de la Constantin Movila vodă ce au arătat Toma Iamandi căp(i)t(an), fiindcă 
daniia lui Gheorghe vorn(i)c li giupănesei lui Dumitrei este numai pe siliştea Bădeuţilor cu cătunul ei 
Săbăsenii, iar nu si helesteul si vadul de moară. Cunoscut lucru că Constandin vodă Movila au păzit , ' ' ' 

nestricată daniia lui Pătru vodă pentru heleşteu şi pentru vadul de moară căci era dat danie mai înainte cu 
20 de ani lui Sava Dorosan din Ştefăneşti şi măcar că la ispisoacele cele mai de pe urmă a(le) lui Vasile 
vodă şi a(le) lui Moisei vodă Movila care întăresc dania lui Constantin in Movila vodă adaog împreună 
cu câmpul şi heleşteu] cu vadul de moară în Başeu, dar fiindcă ispisocul lui Pătru vodă iaste cu 20 ani 
mai înainte uccăt ispisocul lui Constandin Movila vodă s-au cunoscut că la acea vreme, când s-au dal 
danie câmpul. atuncea hele�teul şi vadu l de moară se ştia că iasle dat danie de Petru vodă lui Sava 
Dorosan căci de n-ar fi fost ştiut atuncea că sânt date danie de Petru vodă putea Constandin vodă Movila 
să dea lui Gheorghe vorn(i)cul şi giupănesii lui DumiLrii �i heleşteu! împreună cu cfimpul,  dar văzând 
stăpânirea lui Dorosan cu daniia lui Petru vodă pentru aceea de heleşteu şi de moară nimic nu pomcnc�tc 
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la ispisocul său, căci trebuia să urmeze întocmai cu ispisocul cel dintâi iar nu cu adaos, ori trebuia să 
arate pricina adaosului . 

Al doilea, că din scrisorile ce-au arătat vechilul dum(i)s(ale) spat(arul) s-au dovedit că nepoţii 
lui Dorosan au vândut heleşteu! şi moara popii lui Ştefan şi popii lui Parcovschii şi de la aceştia au ieşit 
cu vânzare la Cărăiman pah(arnic) şi s-au stăpânit de Cărăiman pah(arnic) şi de neamurile lui, până când 
Costandin, feciorul lui Vasile Ciudin, nepot Tofanii Cămănăroai, au vândut heleşteu! şi moara la 
răposatul log(o)f(ă)t Cantacuzino, părintele dum(i)s(ale) spat(arului) Iordache Cant(acuzino) la let 
724 1 < 1 733>. 

Al treilea, pentru anaforaoa cea de giudecată ce-au scos Toma Iamandi căp(i)t(an) care scrie că 
s-au judecat vorn(i)c(ul) Mihalache Sturza cu vechilul dum(i)s(ale) spat(arul) Iordache Cant(acuzino) şi 
numile vechilului în anafora nu-l arată. Vechilul dum(i)s(ale) spat(arul) au răspuns cum că vorn(i )c(ul) 
Mihalache Sturza la vremea aceea au poftit pe dum(nealui) Ioan Cant(acuzino) log(o)f(ă)t ca să scrie 
dum(nealui) spat(arului ) Iordache, fratelui dum(i)s(ale) spat(arul) să trimită scrisorile ca să să vadă cu ce 
chip stăpâneşte heleşteu! şi vadul acel de moară în moşia Bădeuţii şi scriind dum(nealui ) log(o)f(ă)t(ul) 
cătră dum(nealui) spat(arul) au trimis scrisorile cu omul său aicea, pre care dum(nealui) log(o)f(ă)t(ul) 
I-au trimis cu scrisorile la vorn(i)c(ul) Mihalache Sturza si cetindu-le vorn(i)c(ul) Sturza, le-au dat iarăsi . . 
la mâna omului spăt(arului ) şi i-au zis să margă acasă, iar judecată n-au avut cu vorn(i)c(ul) Mihalache. 

Al patrulea, că după anaforaoa ce-au arătat Toma Iamandi în care arată că s-au judecat 
vorn{i)c(ul) Mihalache Sturza cu vechilul spat(arului) Iordache pentru că au luat vorn(i)c(ul) Mihălache 
şi carte g(o)sp(o)d osăbită de stăpânit heleşteu! şi vadul de moară arătând în cartea g(o)sp(o)d că după 
judecata ce-au avut au întorsu şi banii dum(i)s(alc) spat(arului) pe heleşteu şi pe vadul de moară şi s-au 
dovedit din însuşi mărturia Tomii Iamandi căp(i)t(an) că banii nu s-au întors atuncea dum(i)s(ale) 
spat(arului) şi au cerut să-i întoarcă Toma Iamahdi la judecata ce-au avut cu vechilul spat(arului, 
Iordache în anul trecut 1 777 iulie 1 6  si de la vremea ce arată anaforaoa ce s-au J·udecat si au luat carte . . 
g(o)sp(o)d de stăpânire, trecând până în anul trecut 1 3  ani şi tot dum(nealui) spat(arul) Iordache au 
stăpânit si stăpâneste helesteul si vadul morii până acum dintru care s-au întăles si s-au cunoscut că de ar , ' , , ' , 
fi dat vorn(i)c(ul) Mihalache Sturza banii atuncea să răscumpere având carte g(o)sp(o)d Ia mână de 
stăpânit cum ar fi putut îngădui pe spat(arul) Iordache să-i stăpânească heleşteu! şi vadul de moară căci 
de nu-l îngăduia spat(arul) Iordache pe vorn(i)c(ul) Sturza a-1 stăpâni trebuia de iznoavă să ceară 
judecată. 

A cincilea, că de când au cumpărat log(o)f(ă)t(ul) Iordache Cant(acuzino) acel heleşteu şi vadul 
de moară de la Costantin Ciudin şi până când arată anaforaoa că s-au judecat au trecut treizeci şi unu de 
ani şi de la acea judecată şi până la judecata diQ anul trecut au trecut 1 3  ani şi întra ceastă sumă de ani 
necurmat s-au stăpânit heleşteu! şi vadul de moară, atâta de părintele dum(i)s(ale) spat(arul) cât şi de 
dum(nealui) spat(arul). 

Al sasălea, că mosiia aceasta Badeutii au fost domnească cum si helesteul si vadul acel de ' ' ' ' , , 
moară şi întâi Petru v(oe)voda au dat danie şi miluire numai heleşteu! şi vadul lui Sava Dorosan şi pe 
urmă, după douăzeci de ani, Costandin Movila v(oe)voda au dat danie numai mosiia, câmpul Badeutii si , , . 
Săhăşenii acelui Gheorghe vorn(i)c, iar de heleşteu nu s-au atins, păzind daniia lui Petru vodă precum 
s-au pomenit mai sus. 

După toate aceste arătate dovezi din scrisorile dum(i)s(ale) spat(arului) Iordache Cant(acuzino) 
ce s-au văzut la judecata din an trecut cum şi după stăpânire ce are de atâta somă de ani, întâi pătointele 
dum(i )s(ale) apoi dum(nealui)  spat(arul) ,  j ude.cători i aşa au cunoscut şi  au judeca t că Toma lamandi 
căp( i)t(an) . gi nerele răposatului vorn(i)c Mihalachc S turza cu scrisorile ce-au arătat nu arc nid o dreptate 

ca să răsL:umperc heleşteu! ş i  vadul acel de moară de pe moşiia Dadeuţi i ,  iar dum(nealui) spat(arul) 
IoruaL:he Cant(aL:uzino) să-şi stăpânească heleşteu! şi  vadul de moară cu hună pace despre Toma lamanui 
după hotărârca �i  a pravi l i lor Iustinian, tom 6, carte 8, titlu 1 4, capitolul  1 0 :  oricine cu rea L:red i ntă 
lucruri stăpânind ori cu L:umpărătură ori cu dare sau cu alt L:hip, acestea de le va înstrăina şi acel ce 
socoteşte toate aL:ele lucruri L:um că i se L:uvin lui aL:easta �ti ind până în zăci ani între cei de fa\ă şi 
douăzeci între cei L:e nu sânt de fată şi nu să va arăta după pravilă cumpărătoriul  sau cel ce primeşte darul 
sau acela Ia care l ucrurile s-ar strămuta aL:e) L:e iastc aL:est fel de lucruri se porunceşte să le aibă aces tea 
L:U în tărire, aui d  după trcL:crca a zece ani despre cei de faţă şi 20 de ani despre L:ci ce nu sânt de faţă , iar 
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de nu stie acel adevărat stăpân a lucrurilor ce s-au înstrăinat si cum că lucrurile lui i să cadu acesta să nu 
. . 

încue afară despre ju&cată, adică să nu lipsască de lucrul ce i să cuvine, fără numai prin împlinirea a 
treizeci de ani, adică după treizăci de ani să nu mai tragă judecată. Armenopul, cartea 3, titlu 3 zice 
pentru protirnisirea unirii şi a tovărăşiei până în zece ani să trage judecată, adică ai avut casă la care 
aveam şi eu amestecare ori megieşie sau altceva dreptate ca să mă protirnisescu, a� vândut casa şi nu mai 
întrebat de vreau eu să o cumpăr pot până în zece ani să mă judec. 

Deci de la cumpărătura răposatului Iordache Cant(acuzino) log(o)f(ă)t şi până la judecata ce-au 
arătat Toma Iamandi că ar fi avut socrul său vorn(i)c(ul) Mihalache Sturza cu vechilul dum(i)s(ale) 
spat(arului) Iordache trecând treizăci şi unul de ani nu avea dreptate să tragă judecată după a pravilelor 
hotărâre. Cum şi de la acea judecată şi până la judecata din anul trecut trecând 1 3  ani şi n-au stăpânit 
iarăşi fără dreptate să acolisea Toma Iamandi de au tras judecată. După anaforaoa aceasta întru care pre 
larg s-au arătat răspunsurile şi a uniia părţi şi a altia cum şi hotărârea judecă�i văzut-am domniia mea şi 
cartea răposatului Grigorii Alexandru Ghica v(oe)voda de la avg(u)st 4 tot din anul trecut 1777, scriind 
cătră dum(nealui) spăt(arul) Iordache Cant(acuzino) pentru anaforaoa de judecată ce-au avut vechilul 
dum(i)s(ale) cu Toma Iamandi căp(i)t(an) pentru vadul de moară din apa Başăului, care anafora cerea 
durnlnealui) spat(arului) să i să întărească, dar fiindcă Toma Iamandi căp(i)t(an) s-au apucat înaintea 
domnii sale că va mai găsi dovezi pentru aceea i s-au pus vadea până la Lăsatul Secului de ppstul 
Crăciunului de va găsi şi alte scrisori sau nescari dovezi să va mai cerceta pricina acestii judecăţi , iar de 
nu va mai găsi anaforaoa dum(i)s(ale) spăt(arului) să va întări şi pănă atuncea să aibă îngăduială pentru 
întărirea anaforii .  Iar cât pentru că dum(nealui) avea să facă iazul şi moara la acestu vadu din Başău la 
aceasta i s-au dat dum(nealui) vo(i)e să lucreze şi să facă şi iaz şi moară, căci judecata ce-au fost nu 
opreşte pe dum(nealui) mai ales că până atuncea dreptatea s-au cunoscut a dum(i)s(ale) şi când lamandi 
la vadea nu va arăta alte scrisori şi dovezi să va întări anaforaoa dum(nealui) spă(tarului). Deci, Toma 
lamandi căp(i)t(an) după aceea nu numai că la vadeaoa ce ş-au dat n-au venit să arate la divan vreo 
dovadă precum să apucasă ce încă în vremea caimacarnilor noştri când dum(nealui) spat(arul) Iordache 
după volnicia ce i se dedease prin cartea răposatului domnu să apuca de lucru iazului şi a morii, mergând 
Toma Iamandi în singură volnicia sa pe oameni de la lucru i-au oprit şi dum(i)s(ale) spat(arului) i s-au 
Pricinuit lucrului zăticnire si de banii ce-au dat plată mestirilor si lucrătorilor împrăstiindu-se unul câte 

' ' ' ' 

unul s-au păgubit şi după ce noi cu mila lui Dumnezeu am venit la scaonul domnii mele jeluindu-ne 
dum(nealui) spal(arul) şi cerând dreptate s-au scris cartea domnii mele cătră Toma Iamandi căp(i)t(an) să 
vie să răspundă şi viind au ieşit cu vechilul dum(i)s(ale) spat(arul) de iznoavă înaintea domniilor sale 
veliţilor bo(i)eri la divan şi neavând alte dovezi după cum însuşi la judecata din anul trecut să apuca că 
va găsi dum(nealor) bo(i)erii n-au găsit nici acum dreptate lui Iamandi pentru iaz şi pentru vadul acel de 
moară nici au putut să judece într-alt chip ce iarăşi după judecata ce(a) de anul trecut curgând pricina 
s-au găsit cu cale şi cu dreptate ca dum(nealui) spat(arul) Iordache Cant(acuzino), după drepte şi 
adevărate dovezile sale şi după stăpânirea cea de mulţi ani ce-au avut nesmintită să-şi stăpânească cu 
pace iazul şi vadul de moară din apa Başăului de pe moşiia Badeuţii, iar pe Iamandi I-au dat rămas, 
rămâind fără de răspuns. Apoi, Toma Iamandi însuşi cunoscând că fără dreptate au umblat şi au pricinuit 
dum(i)s(ale) spat(arului) Iordache supărare şi pagubă de la această de pe urmă judecată înaintea a toată 
boierimea în divan au cerşut vadea până la Mez(ul) părăsimii, dând şi scrisoarea sa iscălită la mâna 
vechilului dum(i)s(ale) spat(arului) Iordache care s-au văzut de domniia mea din anul 1 778 ghen(arie) 
23, scriind că ş-au pus această vadea la Mez(ul) părăsimii ca să margă la dum(nealui) spat(arul) Iordache 
Cant(acuzino) ca doară va face vreun fel de învoială, iar de nu va putea învoi să afle la sorocul arătat 
aicea la divan să ia sfârşit judecata. Şi după cererea lui de la divan i s-au dat această vadea de mai pe 
urmă după care vadea Toma Iamandi căp(i)t(an) umblând şi cercând chipuri ca să poată face vreun fel de 
învoială cu dum(nealui) spal(arul), după cum s-au văzut acum de domni ia mea si însusi scrisorile sale 
din 1 2  zile a Lrecul i i  luni lui ghenar, una ce au fost scrisă cătră dum(nealui )  spat(ar�l) Ior�lache cersind ca 
să facă schimbătură, auicl1 să dea Jamandi B adeu\ii şi dum(nealui) spat(arul) să-i dea Ţihucanii , ol 'tinutu l 
Ncam\ului,  şi alta dltr::i clum(nealui) vorn(i )c(ul) Ştefan Sturza puindu-1 mijlocitor si rugându-să să 
primească dum(nealui) spal(arui) Iordache sâ fadi lamandi alt iaz pc moŞiă dum.(i)s(nle) spat(arului) 
pentru iazul acd de la Badeu�i �i după toată m işcarea sa neputâmJ face cu dum(ncalui) spat(arul) învoială 
nici cu un chi p  au conteni t  Toma Iamandi �i au dat tăcere �i n ici Ia divan n-au mai venit după scrisoarea 

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro 



270 GH. PUNGĂ 

ce au dat la vechilul dum(i)s(ale) spat(arul). Deci, acum după judecăţile arătate si după atâtea şi atâtea 
vadele ce ş-au pus Iarnandi şi nici la una n-au stătut nici au scos niscaiva doveii, cerşind dum(nealui) 
spat(arul) Iordache Cant(acuzino) dreptate de la domniia mea şi întăritură giudecă�lor ce-au avut şi 
domniia mea încredinţăndu-ne de toate cele mai de sus arătate scrisori şi dovezi pe care vederat s-au 
cunoscut şi ni-au adeverit că du(nealui) Iordache Cant(acuzino) biv vei spatar are toată dreptatea a-şi 
stăpâni iazul şi vadul de moară din apa Başăului ot Badeuţi şi că Toma Iarnandi făr(ă) dreptate I-au tras 
pe dum(nealui) întratâtea rânduri pe la judecăti şi I-au şi păgubit şi apoi tot el au fost dat rămas de la 
atâtea judecăţi pentru aceea dar iată printr-acest hrisov al domniei mele întărim dum(i)s(ale) Iordache 
Cant(acuzino) biv vei spatar ca după dreptate şi stăpânire şi după tăria scrisorilor ce-au arătat 
dum(nealui) să aibă a-şi stăpâni iazul şi vadul cel de moară de sus scris cu tot venitul în veci ca pe a 
dum(i)s(ale) dreaptă ocină şi mai mult să nu fie supărat nici tras de cătră Toma lamandi căp(i)r(an) nici 
să să mai caute altădată această pricină ce să-i fie dum(i)s(ale) spat(arului) Iordache Cant(acuzino) hrisov 
de judecată şi de întăritură de la domniia mea stăpânitor neclintit şi neruşiit nici odinioară, întru care s-au 
pus şi a noastră domniască iscălitură şi pecete. 

Si spre aceasta iaste credinta a însumi domniei mele, Noi Costandin Moruzi voievoda si ' ' ' 
credinţa a preaiubiţii feciori domniei mele Alexandru vo(i)evoda, Dimitrii vo(i)evoda, Gheorghii 
vo(i)evoda, Panaiotache vo(i)evoda, asij'derea, si credinta a cinstitilor si credinciosilor boierilor domniei ' ' ' ' , ' 
mele, dum(nealui) vasile Raz vel log(o)f(ă)t, dum(nealui) Dumitrache Sturza vei vorn(i)c, dum(nealui) 
Ioniţă Cant(acuzino) vei vorn(i)c, dum(nealui) Alexandru Neculce vei vom(i)c, dum(nealui) Manolache . 
Bogdan vei vorn(i)c, dum(nealui) Lascarache Roset hat(man), dum(nealui) Vasile vel post(elnic), 
dum(nealui) Iordache Balş vei vist(ier), dum(nealui) Scarlatache Sturza vei agă dum(nealui)1 vei spatar, 
dum(nealui) Grigorii' Balş vei ban, dum(nealui) Matei Cant(acuzino) vei comis, dum(nealui) Toma vei 
camaraş,  dum(nealui )  Nicolai Cant(acuzino) vei pah(arnic), dum(nealui) Scarlat vei camanar, 
dum(nealui) Mihalache Luca vei stoln(i)c si credinta a tuturor bo(i)erilor nostri mari si mici. ' ' ' , 

Scr.isu-s-au hrisovol acesta la scaonul domniei mele în oraşul Iaşi întru cea dintâi domnie a 
noastră la Moldavia la an cel dintâi al domniei noastre, de sluga noastră Ioan Ursoianul log(o)f(ă)t de 
taină. 

<lscălitu(ra) gospod>. 
<Locul peceţii>. 
Vasile Raz ve! logofăt procit (m.p. ) 
Posleduindu-se înaintea noastră suretul acesta din 

asăminea cu hrisovul cel adevărat am iscălit :  Gavril mitropolit. 
cuvănt în cuvănt si aflăndu-să tocma 

Arh. St. Bucureşti, Fond Bibl. Acad. Rom., Documente istorice, CITin. 
Copie din sec. al XVill-lea. 

1 Loc alb în text. 

11 

' 

1 797 fev(ruarie) 10 

Şapte boieri divaniV împutemicesc pe stolnicul Enache Codrescu şi medelnicerul C. Donici să 
cerceteze hotarul dintre satul Bobulesti al hatmanului Costache Ghica si mosiile Bădeuti si Săbesani ale ' , ' ' ' , 
hanului Toma Iarnandi şi să dea mărturie părţii căştigătoare. 

1 .a giudecata ce-au avut la divan înaintea noastră dum(nca)l(ui) Costachi Gica hat(man) cu 
dum(nea)l(ui) banul Toma Tamandi pentru despărtire(a) hotarului între moşie Bohule�tii a dumi(s)ale 

hat(manului) şi între moşia Siibliştn.H i Badeuţii ce este �ntru hotar(u1) a d.um(l.)s(a)lc banului Iamandi. 
Adică pricina fi ind de la gura B a�eu lu i nou, care-i semnu despăr�itoriu între aceste mo�ii Sebăşenii i 
Badeuţi i de dl.trA BAbulcşti după un hrisov din anii 7270 ( 1 662) mart(ie) 25 de la răposatul întru fericire 
domnu Grigorie Ioan vo(ie)vod, ci este la dum(nea)l(ui) banul Iarnandi şi in lungu până la o piatră hotar 
vcchiu ci este din sus de o mov ilă mare, aproape de Drumul ocnci, după o hotarnică ci este iarăşi la 
dum(nca)l(ui) banul Tamandi din ani i 1 777 dech(em)v(ric) 8 dumnealui hatmanul arătănd că 
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dum(nea)l(ui) Toma Iamandi s-ar fi întinzând în mo�ie dum(i)s(ale) Bobule�tii din dreptul acestor semne 
şi dum(nea)l(ui) banul Iamandi iarăşi împotrivă răspunzînd că dum(nea)l(ui) hat(manul) ar fi trecând 
piste semnele acestea în moşiile sale Sebăşenii şi Badeuţii. La cei de pe urmă s-au primit amândoo 
părtile, atât di la hat(man) cât şi dum(nea)l(ui) banul Iamandi ca dintraceste doo semne ce se zic mai sus, 
adică de la Gura Başeului nou şi până la piatra de sus de movilă să s( e) facă linie dreaptă şi după acee să 
s(e) urmeze stăpânirea între dum(nealo)r, după care rămâind ca la starea locului să-i dei şi sfârşitul prin 
îndreptare liniei, iarăşi dum(nealo)r singuri ş-au ales şi hotarnici şi i-au cerşut pe stol(nicul) Enache 
Codr�scul şi pe medel(ni)ce(rul) Costantin Donici cătră carii s-au hotărât de la giudecată s(ă) scrie şi 
carte · domnească ca să margă acolo, unde fiind faţă atât vechilul dum(i)s(ale) hat(manul), cât �i 
dum(nea)l(ui) banul Toma Iamandi să facă cercetare ca să dovedească întâi ce(a) adevărată gură a 
Başeului nou unde au fost la vreme ce o arată hrisovul mai sus pomenit a domnului Grigorie Ioan 
vo(ie)vod, adieă la anii 7270 ( 1662) �i dovedindu-se, fără îndoială, apoi de acolo în gura Ba�eului nou să 
facă linie la piatra din sus de movilă şi când hotarele ce vor fi de la un semnu dintr-aceste doo până la 
altul (care este primitu de amăndoo părţile), adică în gura Başeului nou păn(ă) la piatra din sus de movilă 
se vor afla abătute cu împresurare ori în moşie Bobule�tii a dum(i)s(ale) hatmanului sau în mo�ie 
Sebă�enii i Badeuţii a dum(i)s(ale) banului Iamandi să scoată şi să se puie în dreapta linie se vor face ca 
să lipsască pricinile din mijloc, după care să dei şi mărturii la amândoo părţile, iar de la piatra din sus de 
movilă 'şi înainte până în lungurile acestor mo�ii fiind pricină nu este nici despre o parte, se va umbla 
după hotarele ce sânt. 

1 797 fev(ruarie) 10 
Costache log( o )făt. 
S-au trecut la condica Mitropoliei. 

Arh. St. Bucureşti, Fond Bibl. Acad. Rom., _Documente istorice, CII/207, orig. rom. cu şase semnături indescifrabile. 

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro 



www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro 



I. CAPROŞU 

SAMA VISTIERIEI TĂRII MOLDOVEI PE ANUL 1764 
' 

Sama I (februarie - iulie) 

În fascicolul IX din seria veche a Buletinului ,.Ioan Neculce", Gheorghe Ghibănescu publica o 

prelucrare a unei sămi de vistierie moldoveneşti din 1764 relevând cititorului avizat importanta 

particulară a acestui izvor istoric. Sub titlul Sămile Vistieriei Moldovei pe anul 1 764 (lunile iulie şi 

august}' , el rezumă într-un spaţiu tipografic restrâns de 16  pagini informaţiile esenţiale ale ,.sămii a 

doua" din anul respectiv copiată în seria sa de Manuscrise Surete şi izvoade, voi. XLVII, p. 1-59, după o 
condică din Arhiva Misu Săulescu numărând 80 file, din care primele patru nescrise2• Dacă Manuscrisele . 
Surete, oferite spre achiziţie Arhivele Statului din Iaşi cu vreo trei decenii în urmă, n-au intrat nici până 
astăzi într-un depozit public, în schimb manuscrisul original al Sămii amintite a ajuns în 196 1  în posesia 
Cabinetului de Manuscrise al Bibliotecii Academiei Române3 , unde a fost înregistrat mai târziu sub cota 
CMXIX/6 a preţioasei colecţii de Documente istorice, aflată acum la Direcţia Generală a Arhivelor 
Statului din Bucureşti (sub aceeaşi cotă). Sama este scrisă pe 72 de file de aceleaşi mâni care au copiat-o 
şi pe cealaltă din acelaşi an şi conţine pe fila a doua indicaţia "Sama a doao", cum men\ionează şi 
Ghibănescu în nota pe care o încheie cu constatarea : ,.sama întâia, pe april, mai şi iunie s-a pierdut"4 • În 
realitate, această samă se află în patrimoniul Bibliotecii Academiei Române încă de la 7 ianuarie 1900, 
dăruită de D.A. Sturza si inclusă în fondul de Manuscrise românesti sub nr. 1 579, de unde a fost . . 
transferată la colecţia Documente istorice (sub cota CMXIX/5) ajunsă, după cum am spus, la aceeaşi 
Directie a Arhivelor� . . 

Deşi condica nu are titlu, pe cea dintâi din cele două file nescrise de la începutul ei, primul 
dintre copişti a scris în coltul din stânga, sus : ,.Sama 1 "  (pe 1 764 ). Parcurgând cele 55 de file scrise ale 
condicii, copiată foarte îngrijit, verificată de marii boieri şi parafată la sfârşit cu sigiliul inelar al 
domnului, rezultă că această samă cuprinde intervalul februarie-iulie al anului 1764, fiind continuată 
într-o altă condică (menţionată mai sus) de sama a doua până la sfârşitul lunii noiembrie a aceluiaşi an�. 
Cele două condici alcătuiesc, după cunoştinţa noastră, cea mai cuprinzătoare samă moldovenească din a 
doua jumătate a secolului XVIII-lea, oferind cercetătorului un material documentar extrem de variat si de . 
bogat ce îi înlesneşte cunoaşterea completă a unui moment din istoria Ţării Moldovei. Publicarea lor 
exhaustivă se impune ca o necesitate. Este şi motivul pentru care începem în cele ce urmează publicarea 
textului inedit al primei sămi pentru ca în numărul următor al acestei publicaţii să continuăm cu editarea 
integrală a celei de a doua condici, prelucrate pe scurt, în 193 1 ,  de Gheorghe Ghibănescu. Edităm aceste 
texte după principiile de transcriere adoptate în 1988 de editorii Bibliei de la 1688, cu specificarea că nu 
am individualizat slavonismele din text (bez - fără, biv - fost, gospod, gospojda, - domn, doamnă, 
domnie, i - şi, ot - din, de la, sân, sînov, fiu, fii ,  tij - de asemenea, treti - al treilea, vtori - al doilea, zăt 
- ginere) deoarece ele sunt familiare cercetătorului aceste epoci. 

· 

1 .,Ioan Neculce. Huletinul Mu7..eului Municipol - lu�i". l"u8cicoht IX ( 1 93 1 ), partea 1, p. 4 1 -!19. 
2 Ibidem. p. 42. nola 1 .  
' Oferta nr. ZZ3/1 <,16 J .  
' Ach. St. Ducureşti, Documente Istorice (Fond Bibl. Acad. Rom.), CMXIX/5 (d). 
� .,<Lunile iulie �i august>" din subtitlul lui Ghibănescu nu corespund con\inutului samii a doua. 
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.f 1 r. 

1. CAPROŞU 

<SAMA VISTERIEI ŢĂR/l MOLDOVEI PE ANUL 1 764, 

FEBRUARIE-IULIE> • 

Veniturile ce s-au luat la Visterie care s-au încărcat la sama aceasta si s-au arătat anume si la ce 
' ' 

trebuinlă s-au dat şi s-au cheltuit. 1764. 

.f 1 V. 

.• Samll l ··. 

Lei bani 
1 8248 1 15 Rămăşi{a ce-au rămas de la sama ce s-au închiiat la mazilie Mării Sale Grigori 

Ioan vodă 
3 140 1 7  Rămăşi{(a) ce s-au găsât la mazilie Marii Sale Grigori Ioan vod(ă) pre la 

Lei bani 

\inuturi, care s-au aflat de dumnealor boierii caimacani, însă :  
lei bani 

354 

lei bani 
1 85 1 00  

53 60 
1 76" 1 09 

p (o) l 

din agiutorinţă ot Suceav(a), adecă: 
lei bani 
35 24 

126 64 
90 -

38 86 
33 1 1 8 

92 
1 1 
6 �o 
4 15 
6 6 1  

pan{irii ot Ropce, Dumitrache Vârnav 
Dum(nealui) pah(arnic) Costandin Canano 
Ilie Cârste şat(rar) vor(nic) de Câmpulung 
izvod de răm(a)şi\(a) ot Enache s1ug(a) agăi Enache 
Gheorghie jit(nicer) ce-au dat izvod de răm(aşi{ă), 

însă: 
lei bani 
24 96 dum(nealui) spat(ar) Constandin Sturza pe 

1 moară i 1 crăcim(ă) 
6 24 preut ot Iugani 
2 1 1 8 Gheorghie jit(nicer) 

Ilie Herescu1 ot Vist(ierie) 
Ştefan Stârce mazil 
Ursache Tocmigioc s1ug(ă) agăi Enachache 
ungurenii ot Hărmănesti să <= cu> liudi ot Mircesti . . 

Gheorghie Şerbu ot Vist(ierie) 

din a�iutorintă ot Roman1 adecă : 
lei bani 
65 1 00  ce s-au aflat la tinut l a  ficior(ii) ocolaş(i) 
120 asupra dum(nealui) pah(arnic) Grigori Crupenschi 
Din agiutorinţa ot Covurluiu pisl(e) 39 1 lei ce-au rîmas de Ia samă 
tij din agiulorinlă ot Orheiu, adecă : 
lei bani 
22 3 dum(nca lui) banul Arghirie 

1 1 9 6 1  p(o) I ce iast(e) izvod ol dum(nealui) banul 

· Sama nu are titlu; pe prima din cele doull file nescrise de la inceputul condicii este scris în collul din stânga sus :  

• Gre�ală de  calcul (în loc de: 1 77). 
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SAMA VISTERll Ţ ĂRll MOLOVEI PE ANUL 1764 275 

36 ce-au fost rămăşiţ(ă) călăraşii de Bărăiacu şi s-au aflat 
luaţ(i) de slugile Enciului cupariu 

45 tij dum(nealui) banul Arghirie lipsa la 6 ughi 

928 109 din agiutorinţa ot Cernăuţi, bez 127 lei 2 bani Toader Giurgiuvanu 

Lei bani 

Lei bani 

vor(nic) de Câmpul Lungu Rusăscu ce-au fost încărcat cu greşală şi la 
izvodu de la 1085 lei ce-au triimis dum(nealui) spat(ar) Costandin 
Sturze fiind acest condeiu a Giurgiuvanului şi în cele 877lei 33 bani a 
dăjdilor ce iaste la catastivu cu pecete, adecă: 

lei bani 

lei bani 
16 1  9 1  p(o) 1 iscălit de Costandin logofăt dum(nealui) spat(ar) 

lei bani 
1 7 1  17  p(o) 1 . ce s-au încărcat la sama cifertului pe dum(nealui) 

spat(ar) Dicachi 100 lei s-au dat leafa levenţilor 
ce-au avut rânduiţi 

6 tij ce rămân asupra dum(nealui) spat(ar), ce nu s-au 
încărcat la samă 

580 din agiutorinţa ot Hârlău ot med(elnicerul) Gheorghi biv ispravnic, 
adecă : 

lei bani 
1 5  
2 

12  

3 
60 
63 

Anastas(e) căp(i)t(an) ot ocolul Coşulii, însă :  
Năstas(e) c(ă)p(i)t(an) 
Odaia bănesii Calmăsoai 

• 

22 64 Neculai Lăpuşneanu ocolaş 
12  48 Domniţa Aniţa pe 1 moară ot Bârleşti 
67 76 Ioniţă Sava slugă ot ocolul Bahluiului, adecă : 

lei bani 
18  76 Ioniţă Sava 
12  48 armaş Grigor(i) Balş pe 1 moară 
12 48 Aslan şet(rar) pe 1 crăcim(ă) 
2 1  84 5 liud(i) ţig(ani) ot Deleni 

2 60 preutu ot Nilpeşti 
24 96 dum(nealui) spat(ar) Iordache pe 2 mori 
12  1 12 Costandin Perjul din dajdea mazililor 

lei bani 
lei bani 
12 
12  
49 

1 7R 

48 

1 2  
4R 

Mănăstirea Unsa 
loniţă Gheuca spat(ar). ocolu Jijii  
dum(nealui )  aga Aristarh să de izvu<.l 
pan\irii ot lubănqti, adecă : 
lei bani 
1 59 105 Iub4ncştii 
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.f 3 r. 
Lei bani 

1. CAPROŞU 

1 8  63 Constandin Ciolpan cu 10 lei ce-au dat 
94 med(elnicerul) Iordache Canano 
12  48 Domniţa Ruxandra pe 1 moară ot Răusăni 
65 45 med(elnicerul) Gheorghie biv isprav(nic) 

75 49 din agiutorinţa ot Botoşani, adecă : 
lei bani 
50 72 pah(arnic) Răducanu ce i-au dat 
12 48 dum(nealui) Marie jic(nicereasa) pe 1 moară 
12  48 dum(nealui) băneasa Marie Calmăşoai(a) pe 1 moară 

786 4 din giudecătorie ce-au dat Lupul Nac(u), însă: 

lei bani 

lei bani 
5 36 sulger Gheorghie din săpt(embrie) ot Suce(ava) 

14 41 pit(ar) Nicolai Kog(ălniceanu) din săpt(embrie) ot 
Roman 

42 107 Panaite ici-cioh(o)dar din săpt(embrie) oc(tombrie) ot 
Cârligătură 

10 dum(nealui) banul Arghirie ot  Cemău\i 
10 Ioniţă Gheuca spat(ar) ce-au luat giudecătorie pe maiu 

si de la izvod s-au ras 

lei bani 

• 

10 Ioniţă Gherghel post(elnic) ce-au luat de la Suceav(a) 
pe 2 luni - maiu, iuni, şi de la izvod s-au ras 

10 Vasile Busiioc ce-au luat de la Bacău, tij 
30 dum(nealui) pah(arnic) Grigori Crupenschi, tij 
20 Lupul Stroici ce-au luat de aice s-au ras 
30 dum(nealui) spat(ar) Enache Costandache, ce-au luat 

de la Tecuci pe maiu şi de la izvod s-au ras 
40 Alexandru Răşcan log( o )f(ăt) ce-au luat pe 4 luni : 

10 
15  

15  
10 

196 87 

307 62 
2 
7 36 

iunie, săpt(embrie), oct(ombrie), noie(m)v(rie), şi de 
la izvod s-au ras 

Ilie Ene şat(rar) pe oct(ombrie), noie(m)v(rie) tij 
dum(nealui) stol(nic) Ştefan Roset ce-au luat de 2 ori 
pe iuni ot Bacău 
sulgeriul Buhuş de la Roman, tij 
sulger Ilie Sturze, ce-au luat tij ot Roman i ot Suceavă 
Suceava, dum(nealui) pah(arnic) Canano ce-au dat 
izvod 
dum(nealui) spat(ar) Costandin Sturza ot Cernlluţi 
uşer Nicoli ot Ccrnlluţi 
sulgcriul Enachi ol Tutova 

2 BR9 1 2  fac. 
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j: 4 r. 

SAMA VISTERII ŢĂRII MOLOVEI PE ANUL 1764 

SCĂDERI CE S-AU FĂCUT DIN RĂMĂŞIŢURILE ACEST(EA) CU 
PECET(LUIT) G(OS)POD 

Lei bani 

277 

85 cari bani fiind rămăşiţ(ă) menzilgiii ot Puţăni din slujba agiutorinţii de astă 
iarnă şi fiind nelipsiţ(i) de la slujba menzilului cu carte dum(nealor) boierilor 
caimacami s-au Vnut în samă. 1 764 

40 Lui Ioniţă, nepot dum(nealui) log(o)f(ătului) Manolache Costache, pentru 
răsură ce-au avut să ţa din agiutorinţ(a) ot Suce(ava). 1 764 iul(ie) 8 

12  48 agiutorinţa pe o cas(ă) a lui Ene Şahăn, om streinu ş i  sărac, au  făcut g(os)pod 
milă si i-au rădicat. 1764 iul(ie) 17  

• 

301 6  24 Leafa şi emeclicul slujitorilor curţii şi altor rufeturi pe 3 luni - ap(rilie), maiu, 
iuni, după foaia cu pecet(luit) g(os)pod. 1 764 iunie 30. 

3 153 72 fac scăderile si rămâni sumă curată 1 8235 lei 60 bani 
. 

O DAJDIE A MAZIL/LOR OBICINUITĂ CE S-AU SCOS PE 2 LUNI: 
FEBR(UARIE) - MART(IE) 

lei bani 
1 324 1 14 o dajdi(e) a mazililor i a  neguţ(i)torilor de Iaş(i) pe 2 luni : fevrar i martie 

SCĂDERILE CE S-AU FĂCUT DINTR-ACEASTĂ DAJD/E 

304 Ce s-au luat de măriia sa Grigorie Ioan vodă, însă: 
lei bani 
108 60 Neamtul . 

48 Cemăuţul 
1 5  Cârlig(ă)tura 
60 Tinutul Iasii 

. ' 

12  60 Târgui Iaşii 
60 de la neguţ(i)torii de la laş din 1 50 lei ce-au arătat că au dat, afar(ă) de 

90 lei ce s-au înplinit fiindcă s-au adeverit că n-au dat. 1764 
· 

,/: 4 V. 

30 1 13 rădicătură ce s-au făcut din dăjdile mazililor i a ruptaş(i)lor cărnării ce s-au scos la 
fev(ruarie) - mart(ie) căp(i)t(anii) de pre la menziluri, însă : 

lei bani 
2 

Lei bani 

90 

lei bani 

Dumitraşcu Duca căp(i)t(an) ot Bârlad 

2 1 4  Costandin căp(i)l(an) o l  Vasluiu 
2 84 Ion Boghiu1 cttp(i)t(an) ot Răsâpeni 
3 36 Ştefan Buimaca căp(i)t(an) ot Măgură 
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f 5 r. 

5 

f 5. V. 

1. CAPROŞU 

12  Ion Munt(eanu) căp(i)t(an) ot Tabără 
1 45 Agapie căp(i)t(an) ot Răzâna 
1 78 Ursachi căp(i)t(an) ot Căldăruşe 
2 24 Vasile Sârghi căp(i)t(an) ot Heci 
2 24 Lupu căp(i)t(an) ot Ştefăneşti 
2 90 Dumitraşcu căp(i)t(an) ot Crasnaleuca 
2 90 căp(i)t(an) ot Iubăneşti 
5 57 Ioniţă Horceag căp(i)t(an) ot Bălăneşti 
3 69 Ioni�ă Malcoci căp(i)t(an) ot Bărăiacu 

1 764 
334 1 1 3 fac scăderile şi rămâni sumă curată 990 lei 1 ban 

UN C/FERT CE S-AU SCOS LA APRIL DUPĂ TABLILE 
CE-AU DAT ZLOTAŞII 

Ughi pot( ronici) 
748 1 5  Suceava 
500 I l  Neam�ul 
3 1 7  1 0  Romanul 
620 Bacăul 

1247 14 Putna 
534 1 Tecuciul 
400 Covurluiul 
268 Tutova 
249 1 5  Vasluiul 
298 10 Fălciiul 

12 10  4 Lăpuşna ;Orheiul 
380 10  Soroc a 
612  Cemăuţii 

614  1 6  Hârlău i Dor(o)h(oi) 
1 34 1 9  Cârlig(ă)tura 
502 10  Tinutul Iasii 

' ' 

42 Târgui Iaşii 

8684 1 5  Iar bani câte 2 lei 90 bani galbănul fac 23883 lei 7 p( o ) 1  bani 

1 194 lei 1 8  p( o )1 bani - banii giudecătoriei, cîte 2 parale noi de leu 

25077 lei 26 bani fac 

SCĂDERI CE S-A U FĂCUT DIN CIFRETUL A CESTA A LUI APRILIE 

Lei bani 

8 pe 4 liudi dlrvari a dum(nealui) beşli-agăi de laş(i) 
4 birul tim(i)raş(i)lor ot Şipot(c) i ot Iubăneşti 
2 birul tim(i)raş(u)lui ot CernAuti 
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SAMA VISTERII ŢĂRII MOLOVEI PE ANUL 1764 279 

50 osteneala diiacului de Visterie ce-au strâns acest cifret 

64 fac scăderile şi rămâne sumă curată 2501 3 lei 26 bani 

}: 6 r. 

UN C/FERTU CE S-AU SCOS DUPĂ C/FRETUL LUI APRIL, DUPĂ TABLILE CE-AU DAT 
ZLOTAŞII DE PRE LA ŢINUTURI 

f 6 v. 

UKhi 
741 
477 
308 
620 

1239 
534 
394 
268 
247 
298 

1209 
349 
612 
604 
127 
502 
42 

8575 

p( o )t( ro nici) 
3 Suceava 

10 Neamţul 
10  Romanul 

Bacău! 
Putna 
Tecuciul 
Covurluiul 
Tutova 

1 5  Vasluiul 
10 Fălciiul 
14 Lăpuşna; Orheiul 
15  Soroc a 

Cernăutii ' 

6 Hârlăul ; Dor(o)hoiul 
2 Cârligătura 

10 Tinutul Iasii 
' ' 

târgui Iaşii 

1 6  Iar bani câte 2 lei 90 bani noi galbănul fac 
23583 lei 54 bani 

1 1  79 lei 21  bani giudecătorie câte 2 parale noi de leu 

24762 lei 75 bani fac 

SCĂDERI CE S-AU FĂCUT DIN CIFRETUL ACESTA 
CU PECET(LUIT) G(O)SPOD 

Lei bani 
8 pe 4 liudi dărvari a dum(nealui) beşli-agăi di Iaş(i) 
2 birul \imiraşului ot Cernăuţi 
4 birul ţimiraşului de la Şipot(c) i de la Iubăneşti 
2 birul odagiului de la Scântei 

50 osteneala diiacului de visterie ce-au strâns acest cifret 
66 fac scliderile şi rămâni sumă curată 24696 lei 7'5 bani 
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}: 7 r. 

.f. 7 V. 

.f. 8. r. 

I. CAPROŞU 

O DAJDE OBICINUITĂ CE S-AU SCOS PE MAZIU PE 2 LUNI: 
APRIL-MAIU 

Lei bani 

1 3 1 9  90 o dajde a maz(i)lilor i a negul(i)torilor de Iaş(i) pe 2 luni : april-maiu 

SCĂDERILE CE S-A U FĂCUT DINTR-ACEASTĂ DAJDE 

30 1 1 3  rădicătura cap(i)t(anilor) de pre la menziluri, însă : 
lei bani 

2 1 4  clip(i)t(an) ot Vasluiu 
2 24 căp(i)t(an) ot Ştefăneşti 
2 90 căp(i)t(an) ot Crasnaleuca 
2 90 căp(i)t(an) ot lubăneşti 
2 57 căp(i)t(an) ot Bălăneşti 
3 69 căp(i)t(an) ot Bărăiacu 
1 45 căp(i)t(an) ot Răzina 
1 1 2  căp(i)t(an) o t  Tabără 
1 78 căp(i)t(an) ot Căldăruşa 
2 84 căp(i)t(an) ot Răsâpeni 
3 36 căp(i)t(an) ot Măgură 

Lei bani 
lei bani 

2 24 căp(i)t(an) ot Heciu 
2 90 Dumitraşcu Duca căp(i)t(an) ot Bârlad, 1 764 

dajde lui Toader Pătraşco mazil ot Orheiu la april, maiu, fiind sărac. 1764 iuni 23 

3 1  1 1 3 fac scăderile şi rămâni sumă curată lei 97 bani 

CIFERTUL ÎNDOIT CE S-AU SCOS LA MAIU, DUPĂ TABLIŢE CE-A U DAT ZLOTAŞ/1 DE 
PRE LA ŢINUTURI 

ughi pot( ronici) 
7 1 7  14 Suceava 
464 Neam\ul 
30 1 1 0  Romanul 
600 Baclul 

1 20H Putna 
534 1 Tecuciul 
386 1 0  Covurluiul 
257 1 5  Tu tava 
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j: 9 r. 

247 
85 

1 1 64 
349 
600 
568 
127 
500 
42 

8354 

Lei 

8 
8 

4 
8 
4 

50 

82 

SAMA VISTERII Ţ ĂRll MOLOVEI PE ANUL 1764 

10  Vasluiu1 
Fălciiul 

7 Lăpuşna; Orheiul 
1 5  Soroca 

Cemăutii 
• 

1 6  Hârlău i Dorohoiul 
2 Cârlig(ă)tura 
1 O ţinutul Iaşii 

târgui Iaşii 

28 1 

10 Suma la un cifret, iar îndoit fac 1 6709 ughi, iar bani, câte 2 lei 90 bani 
noi galbănu(l), fac 45949 lei 90 bani 

2297 lei 58 p(o)l bani giudecătorie, câte 2 par(ale) de leu 
2297 lei 58 p(o)l bani, câte 2 parale noi de leu ce s-au luat mai mult la 

acest cifert pentru paguba zaherelii 

50544 lei 87 bani 

SCĂDERI CE S-AU FĂCUT DIN CIFERTU ACEST(A) ÎNDOIT 
A LUI MAIU CU PECET(LUIT) G(O)SPOD 

bani 

4 liudi scutului a dum(nealui) beşli-agăi de Iaş(i) 
2 liudi scut(elnici) a surorii lui Poşta maestru din cifertul lui april i din cifretul 

lui maiu 
birul tim(i)raş(u)lui ot Cernăuţi 
birul ţim(i)raş(u)lui de la Iubăneşti i de la Şipot(e) 
birul odagiului de la Scântei 
osteneala diiacului ce-au strâns cifertul acest îndoit a lui maiu 

fac scăderile si rămâne sumă curată 50462 lei 87 bani 
. 

CIFERTUL ÎNDOIT CE S-AU SCOS PENTRU POCLOANELE BAIERAMLÂCULUI DUPĂ 

TABLELE CE-AU DAT ZLOTAŞII DE PRE LA ŢINUTURI 

ughi pot( ro nici) 
7 1 7  1 4  Suceava 
464 Neamţul 
301 10 Romanul 
530 Bacăul 

1 197 12  Putna 
534 Tecuciul 
386 Covurluiul 
257 1 5  Tu tov a 
247 1 0  Vasluiul 
285 Flllciul 

1 164 7 Lăpuşna. Orheiul 
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f. 9 V. 

.f. 10 r. 

349 15  
600 
568 16 
1 27 2 
500 10 
42 

8273 1 2  

Soroca 
Cemăutii 

1. CAPROŞU 

Hârlău i Dor(o)hoiul 
Cârlig(ă)tura 
ţinutul Iaşii 
târgui Iaşii 

Suma la un cifert, iar îndoit(i) fac 16547 unghi 4 pot(ronici), iar bani 
câte 2 lei 90 bani galbănul fac 

45504 lei 96 bani noi 
2275 lei 29 bani giudecătorie, câte 2 par(ale) de leu 
2275 lei 29 bani răsura zlotaşilor pe un cifert, ce s-au luat Visterie 

50055 lei 34 bani fac piste tot 

SCĂDERI CE S-AU FĂCUT DIN CIFERTUL ACEST(A) INDOIT A POCLOANELOR 
BAIERAMLÂCULUI 

lei 

4 
4 

4 
50 

bani 

birul timiraş(u)lui ot Cernăuţi 
birul tim(i)raş(u)lui ot lubăneşti 
birul odagiului ot Scântei 

osteneala diiacului de Visterie ce-au strâns cifertul acest( a) îndoit a pocloanelor 
baieramlâcului 

60 fac scăderile şi rămâni sumă curată 49989 lei 34 bani 

2 DĂJDI CE S-AU SCOS PE MAZILI, INSĂ O DAJDE OBICINUITĂ PE 2 LUNI, 
JUNI-IULIE, ŞI O DAJDE PENTRU POCLONUL BAIERAMLÂCUi..UI 

Lei bani 

2639 54 2 dăjdi a mazililor i a negutitorilor din Iaş(i), însă o dajdi(e) obicinuită pe 2 
luni, iuni-iuli, şi o dajde pentru poclonul baieramlâcului 

62 24 

SCĂDERI CE S-AU FĂCUT DINTR-ACESTE DĂJDJ 

dăjdile căp(i)t(ani1or) de pre la mcnziluri , însă :  
lei bani 
5 60 
4 

5 

6 

2 

2 

3 

4 

2& 
48 
74 
24 

90 

36 

48 

Dumitra�co Duca cap(i)t(an) ot Bârlad 
Constandin cap(i)t(an) ot Vasluiu 
Ion Boghiul cap(i)t(an) ol Răsipeni 
Ştefan Bulmacu cap(i)l(an) ot Măgură 
Ion Munl(eanu) cap(i)t(an) ot Tabără 
Agapic cap(i)t(an) ot Răz(i)na 
Ursachi căp(i)l(an) ol Căldăruşe 
Vasile Sirghic cap(i)t(an) ot Hedu 
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.f: / 1 r. 

Lei bani 

SAMA VISTERII ŢĂRII MOLOVEI PE ANUL 1764 

4 48 Lupul cap(i)t(an) ot Ştefăneşti 
5 60 cap(i)t(an) ot Iubăneşti 

lei bani 

8 96 Dumitraşco Branu cap(i)t(an) ot Crasnaleuca 
4 1 14 Ioniţă Horceagu cap(i)t(an) ot Bălăneşti 
7 1 8  Ioniţă Malcociu cap(i)t(an) ot Bărăiacu. 1 764 

283 

2 lui Ilie Bobeică mazil ot Orheiu, fiind sărac, au făcut g(o)spod mil(ă) şi i s-a 
ridicat din dajde lui iuni-iuli i poclonu baeramlâcului. 1 764 iuni 23 

67 24 fac scăderile si rămâni sumă curată 2572 lei 30 bani 
' 

CIFERTUL INDOIT CE S-AU SCOS LA LUNA LUI IUNIE, DUPĂ TABLILE CE-AU DAT 
ZLOTAŞII DE PRE LA ŢINUTURI 

(. I l  V. 

ughi 
720 

442 
286 
489 

1 1 52 
530 
386 
247 
24 1 

285 

1 087 
334 
575 
554 
127 
500 
42 

8001 

p( o )1( ro nici) 
Suceava 

5 Neamţul 
4 Romanul 

1 3  Bacăul 
1 0  Putna 

Tecuciul 
Covurluiul 
Tutova 

1 5  Vasluiul 
Fălciul 

1 Lăpuşna, Orheiul 
7 Soroca 

Cemăutii 
1 O Hârlău i Dor( o )hoiul 

5 Cârlig(ă)tura 
1 O tinutul Iaşii 
2 târgui Iaşii 

2 Suma la un cifert, iar îndoit fac 1 6002 ughi 4 pot(ronici), iar bani 
câte 2 lei 90 bani galbânu(l) fac 

44006 lei 6 hani 
2200 lei 36 bani giudecătoria câte 2 par( ale) noi de leu 

46206 lei 42 bani fac piste tot 

SCĂDERI CE S-AU FĂCUT DIN CIFERTU ACEST(A) iNDOIT A LUI JUNI CU 
PECET(LUIT) G(O)SPOD 

Lei bani 
4 2 liudi a �urorii lui Po�Leil mile�>lru 
4 birul ţimira�ului ot Cem.lluţi 
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f 12 r. 

.f. 12 V. 

4 
4 
4 

100 
500 
620 

1. CAPROŞU 

birul ţirniraşului ot Iubăneşti 
birul ţirniraşului ot Şipote 
birul odagiului ot Scântei 
osteneala diiacului de visterie ce-au strâns acest cifert îndoit a lui iunie 
avaietul dum(nealui) vel vist(iernic) din cifertu acest(a) îndoit a lui iunie 
fac scăderile si rămâni sumă curată 45586 lei 42 bani 

, 

EXTRACT DE SAMA VISTERIEI ÎNTRU CARE S-AU iNCĂRCAT 
TOATE VENITURILE CE S-AU LUAT LA VISTERIE, 

Lei 

1 8235 

990 
2501 3  
24696 

1 287 
50462 

2572 

Lei 
45586 

2 1 8833 

iNSĂ AFARĂ DE SCĂDERI 

bani 

bani 
42 

92 

60 Rămăşiţa ce-au rămas de la sama ce s-au încheiat la mazilia mării sale 
Grigorie Ioan vodă şi cu o samă de rămăşiţuri ce s-au aflat pre la ţinuturi 

de dumnealor boierii caimacani 
1 O dajde a mazililor ce s-au scos pe 2 luni - fevrar şi mart(ie) 

26 Un cifert ce s-au scos la luna lui aprilie 
75 Un cifert ce s-au scos după cifertul lui april 
97 O dajdi(e) a mazililor pe 2 luni - april şi maiu 
34 Cifertul îndoit ce s-au scos pentru poclonul baieramlâcului 
30 2 dăjdi(i) a mazililor, însă o dajde obicinuită pe 2 luni, iuni-iuli, şi o dajde 

pentru poclonul baieramlâcului 

Un cifert îndoit ce s-au scos la luna lui iunie 

fac 

Ştefan Ruset vel log(o)f(ă)t <m.p.>; Ion Sturze vel vor(nic) <m.p.> ; Lupul Balş vel vor(nic) 
<m.p.>; Vasile Ros(e)t hatm(an) ; Vasile Razul hat(man) <m.p.>3• 

f. 13 r. 

BANI CE S-A U CHELTUIT DIN VENITURILE ACEŞTI/ 
SĂMI CU PECET(E) G(O)SPODU 

__;Le�i __ b;;..;{,;;;.;.tn;:.;_i_ bani trimişi la Ţarigradu 

23500 care bani s-au triimis la Ţar(i)gradl)., bani gata i poliţe, cu Mehmet 

20000 

50000 

ciohodariu, cu Iane odobaşe de 1even�i .  Ia mar·t(ie) 28 

care hani s-au tri imis la Ţar(i)gradu , bani gata i poliţe, cu Nico1a ceauş de 
de levenţi i cu Necula leventu, la apri l 1 3  
care bani s=au Lriimis la Ţar(i)gradu, hani gata i poli\e. cu Panaiote căpllan 

de levenţi , la iunie 1 9  1 764 
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25000 care bani s-au dat aice la un ciohodariu al dum(nealui) casap-başii de la 
Ţar(i)gradu de s-au plătit o poliţă a dumilorsale boierilor capuchehaiele 

1 764 

1 1 8500 

Lei bani Dobânzile 

15  başul pe 5 pungi de bani de argintu, ce s-au luat prin mâna lui başa Xantu ş i  
s-au dat galbeni ,  nevrând să ia havalegiu ce-au venit de la bena-emeni, care 

bani s-au dat prin mâna dum(ilor)sale boiarilor caimacami. 1 764 
1 74 90 dobânzi ce s-au dat pe banii prodosiei din cifertu lui aprilie, însă 

lei bani 
25 90 pe 1 300 lei ot Suceav(a) 
1 O pe 500 lei ot Roman 

8 pe 400 lei ot Vasluiu 
1 7  pe 850 lei o t  Orhei 
20 pe 1000 lei ot Soroc a 
27 pe 1 350 lei zahereaoa Hotinului pe luna lui Zelhade 
24 pe 1 200 ot Hârlău 
20 pe 1000 lei ot Botoşani 

3 pe 150 lei ot Cârligătură. 1 764 iul(ie) 6 

292 56 dobânzi ce s-au tinut în samă pre la ţinuturi din cifertul ce s-au scos după 

Lei bani 

april, însă: 
30 Suceava 
1 2  Romanul 

lei bani 

30 Bacăul 
49 
20 
20 
6 80 

10 
10 
16 

30 96 

Putna 
Tecuciul 
Covurluiul 
Tutova 
Vasluiul 
Fălciul 
Soroc a 
Hârlăul 

14 Botoşanii 
4 Cârligătura 

30 ţinutul Iaşului 
1 0  târgui Iaş(u)lui 1 764 

220 (_l(_ll)âmla p�; 1 1000 Ici �.:c au luat tlum(nealui) spătar Dumitra�u Sturzc cu datorie de 
au dal în banii haznclii �.:c s-au triimis la Ţarigrauu la ap(rilic) 20. prin mâna 
domnenlor boierilor �.:aima�.:ami 1 764 i ulie 8 

dobânda ce s-au dat boierilor zlotaş(i) pentru banii ce-au dat prodosie din 
cifertul îndoit a lui maiu, însă : 
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j: /4 V. 

j: /5 r. 

.f: /5 V. 

Lei bani 

37 
25 

lei bani 

1. CAPROŞU 

Suceava pe 1 850 lei 
Neamţul pe 1250 lei 

20 Romanul pe 1000 lei 
30 Bacăul pe 1 500 lei 
60 Putna pe 3000 lei 
34 Tecuciul pe 1 700 lei 
24 Covurluiul pe 1200 lei 
1 1  Tutova pe 550 lei 
·16 V asluiul pe 800 lei 
20 Fălciiul pe 1000 lei 
90 Orheiul pe 4500 lei 
24 Soroca pe 1200 lei 
39 Hâr1ăul pe 1 950 lei 

8 Cârligătura pe 400 lei 
30 ţinutul Iaş(u)lui pe 1 500 lei 

şi 

16  Botoşanii pe 800 lei 1764 
593 90 dobânzi ce s-au dat pe banii prodosiei la cifertu îndoit a plocoanelor 

bairamlâcului, însă: 

Lei bani 

60 
50 
20 
40 
20 
20 
1 5  

1 20 

lei bani 

50 
30 
60 
12  
60 
36 
30 

90 

1829 1 16 

Suceava 
Neamlul 
Romanul 
Bacăul 
Tecuciul 
Tutova 
Vasluiul 
ot Orheiu 

Soroca 
Cernăutii 
Hârlăul 
Cârlig(ă)tura 
tinutul Iaşii 
Botosanii 

' 

Başul la 1 500 
schimbat 

Lei bani ZAHEREAOA 

lei beşlici ce s-au triimis la Căuşani de s-au 
1764 iuni(e) 22 

1 350 Zahereaoa Hotinului pe luna lui Zelhade ; care bani s-au dat prin mâna 
dum(milorsale) boierilor caimacani 1764 
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1 350 Zahereaoa Hotinului pe luna lui Zelhige, care bani s-au dat prin mâna 
dum(nealui) spat(ar) Costandin Sturze 1 764 

1 350 Zahereaoa Hotinului pe luna lui Muharemu, cari bani s-au dat prin mâna 

4050 

dum(nealui) spat(ar) Costandin Sturz(a) 1 764 

CHERESTE 1 SALAHOR/ 

1 285 plata cherestelii de tăiat i de cărat ot Orh(ei) ce s-au trirniis lu Călbur, însă :  
lei 

Lei bani 

590 1 10 

Lei bani 

1 2 1 3  pe 4500 şararnpoi stejar, lungul 1 8  coţi, grosul 1 8  parmacur(i) în 
pleş 12  parmacuri, câte 12  parali 

36 pe 1 20 caşaclâduri stejar, lungul 12 coti. grosul 4 parmacuri, în 
muche, ti j cât 12  parale 

lei bani 

36 1 20 tălpi stejar, lungul 6 colţi, latul 12  parmacuri, grosul 4 
parmacuri, în muche, tij cât( e) 12 parale 1764 iulie 6 

plata cherestelii ce s-au tăiat si s-au triirnis de la Orheiu la Vozie si s-au luat un 
• • 

săbep tahrir, însă de 2500 lei, bez plutele 
492 

23 30 

34 

41 80 

Lei bani 

pe 1902 stâlpi i pe 558 criş de tăiat i de cărat, cât(e) 8 parale, 
afară de 98 stâlpi şi de 242 criş ce s-au încărcat cu carăle 
munteneşti pe care s-au plătit numai tăiatul 

pe 62 stâlpi ba bale tăiatul şi căratul, cât( e) 16 parale bez 14 
babale ce s-au încărcat în carăle muntenilor 

pe 242 criş, câte 4 parale i pe 98 stâlpi câte(e) 4 parale, i pe 14 
babale, cât(e) 8 parale, ce s-au încărcat în carăle muntenilor pe 
care s-au plătit numai de tăiat 

pe 5000 oc(ă) cărbuni, cât(e) 1 ban oca numai de făcut, însă 
2000 stâlpi stejar 5 coti lungul, 4 parrnacuri gros(ul) 
800 criş stejar 7 coti lungul şi 3 parrnacuri latul 

860 stâlpi babale 6 cot lungul 8 parmacur(i) în toată muche 
5000 oc(ă) cărbuni 1764 iunie 23 

1 500 care bani s·au dat la bena·emcni de Ia Voziia. însă : 
750 de la Visterie 
750 de la vei sărdar pentru 1 250 �arampoi, 9 CO\ lungul 1 palmă şi un 

arşin, un parmac grosul şi penlru 
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f. 17 r. 

j. 1 7  V. 

3375 1 10 

Lei 

1 50 

122 

1 3  

Lei 
90 

bani 

90 

bani 
90 

I. CAPROŞU 

200 couş tahtasă 8 coţi lungul pol cot latul 2 arşm1 1 un parmac 
grosul, bez 750 şarampoi i 400 couş tahtasă i 10  şahmerdanuri, 
care s-au triimes la Vozie după ferman împărătescu 1764 iulie 1 1  

OBIŞNUITELE A VAIETURI 

S-au dat la Sahul de la Sară Saltătechesă ce are să ia pe anu cu ferman 
înpărătesc prn mâna dum(nealor) boiarilor caimacami 1764 

s-au dat, însă 
lei bani 

22 
100 

90 

s-au dat, însă 

LA MORŢI 

14 coţi de şal 
o blană cacon care s-au triimis mării sale hamului cu Ivan treti 

comis prin mâna dum(nealor) boierilor caimacami 1764 

3 o păreche de ochelar(i) ce s-au triimis la aga sultanului 
1 O la mârzacu ce-au venit cu mehtupuri de la mării sa sultanul 

prin mâna dum(nealor) boierilor caimacami 1764 

s-au dat, însă : 
lei bani 

22 90 14  coţi şali 
75 o blană cacon ce s-au triimis mării sale sarascher sultanu prin 

mâna dumnealor boierilor caimacami 

7 1 50 daruri ce s-au trimis la măriia sa hanul la sarascher sultan; la alţii cu 
dum(nealui) post(elnicul) Antiohi Carage bez alte lucruri de la cămară, însă: 
lei bani 

5500 la mării sa hanul 
500 la Abdulha efendi 
500 la Han agas(i) 
500 la sarascher sultanu 

1�0 lil �ultim aga�;(i) 1 764 iunie 20 
230 cele ce s-au triimis la marii sa sarascher sultan prin mâna dum(nealui) vei 

sărd(ar), însă : 
lei bani 
96 96 4 cămări, ferecat 
83 60 24 bungarii ce s-au tnbrăcat cămirile 
1 8  2 căruţ.i giurgiuveneşti ferecate 
35 un rădvan cu căfasuri ferecat şi spânzurat in curăle din care s-au 

scăzut 3 lei 36 bani 1 764 iunie 23 
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f 19 r. 
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pentru căruti mocăneşti ce s-au triimis mării sale Bahta Gherei sultanu, 
ferecat(ul) câte 16 lei cărut(a) din care s-au scăzut 14 lei 1 764 iunie 23 

, 

Lei bani 

30 
30 

90 

90 
70 

7973 69 

pentru 2 cocii ce s-au făcut pentru Bahtă Gherei sultanu, ferecat(e) 1 764 iunie 23 
pentru un rădvanu cu cafasuri spânzurat(e) în curăle şi ferecat(e) ce s-au făcut 

pentru mării sa Bahtă Gherei sultan 1 764 iunie 23 
pentru 375 cântari var ce s-au triimis la Căuşeni pentru saraiurile mării sale 

hanului cât(e) 30 bani cantaril(e) 1764 iunie 23 
pentru 375 cintari var ce s-au triimis la Căuşani din porunca gospod 1764 iunie 23 
cheresteaca ce s-au triimis la dum(nealui) sultan agas(i) la Căuşani, însă : 
lei bani 
40 
37 
12 

60 
pe 80 grinzi teiu, lungul 7 arşini şi grosul 8 parmacuri câte pol lei 
pe 100 criş stejar, lungul 7 arşini, grosul 5 parmacuri câte 15  pari 
scânduri teiu, câte 8 parale, din care s-au scăzut 1 9  lei, 60 bani 1764 

lei bani 

DARURI LA AGI MARI 

s-au dat dum(nealui) Răsni efendi 1764 iunie 7 1000 
1 1 837 60 cele ce s-au dat dum(nealor) capegi baş(a) Mustafa beiu, schemne agas(i) ;  la 

oamenii dum(nealor), însă : 

Lei bani 

lei bani 

6013 
2750 
1500 
500 
300 
100 
50 
5= 

lei bani 

dum(nealui) schemni agas(i) ekramul dum(nealui)i 
100 ug(bi) zăr(i) tij dum(nealui) 
la oamenii dum(nealui) 
tij la oamenii dum(nealui) 
haman accesi la oamenii dum(nealui) 
cbebaielii dum(nealui) 
lui bas ciob( o )dar 

• 

lui vechii barci şi 

20 la conacciu 
20 la satâr 
50 la un cioh(o)dar al dum(ncalui) răiz-efendi ce-au venil cu dum(nealui) 

capigi-baş(a) schemni-agas(i) 

82 60 30 ugh(i) zir(i) bacşis la oamenii dwn(nealui) schimni-agas(i) 
mergând g(o)spod la dum(nealui) 
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.f. /9 V. 

t: 20 r. 

Lei bani 

2550 

1. CAPROŞU 

1 65 60 ughi zăr( i )  s-au dat bacşi� tij la oamenii dum(nealui) schemni-
agas(i) la purcedere dum(nealui) de aice, însă 40 ughi mai naint(e) şi 

20 ughi mai pre urmă 1764 iunie 1 6  
la dum(nealui ) Ibrain Nazir prin mâna dum(nealor) boiarilor caimacami 

1 764 iunie 20 
1 70 90 celi ce s-au făcut pentru dum(nealui) schemn-agas(i), însă: 

82 60 15 CO\(i) stof(ă) cufir, un obiialu, 2 perini, câte 85 lei cotul bez 
cheltuiala ce s-au pus la izvod(ul) lui Gavrilache 

49 60 pe 9 co{(i) stof(ă) cufir ce s-au făcut tij un obial pentru dum(nealui) 
schimni-agas( i) hez chelt(uială) 

38 90 3 1  CO\i ghermesut cu tlor(i) lipscăncsc ce s-au făcut un obiial i o sălte i 
3 peri ni tij pentru schimni agas(i ) 1 764 iunie 1 5  

Lei bani 

85 40 arămuri ce s-au cumpărat pentru dum(nealui) schimni-agas(i ). însă : 
lei bani 
35 105 pe 20 pol oc(ă) aramă, câte 800 parale oca, adec(ă) : 

30 sahani 

49 63 

1 3  bolduri 
1 ghiulu 

pe 34 ocă 3 litrc aramă câte 57 parale oca, adecă 
1 5  tingiri cu capac 

1 tigai 1 764 iunie 1 O 
1 27 60 s-au dat, însă 

25 un stuchiat argintu 
1 02 60 un ceasornic de argintu ce s-au dat dar dum(nealui) Unchiariu 

salahor prin mâna dum(nealui) boiarilor caimacami 
2550 blani şi benişur(i) ce s-au dat la oamenii împărăteşti , însă : 

lei bani 

84 

77 

77 
1 99 

279 

675 

1000 o ferege postav verde englizăsc blănuită cu patce samur cu 

60 

60 
60 

profilur(i) de samur pentru schimni-agas(i) 
1 95 un contăş cubur postav saita blănit cu blană de carsac i cu 

zagarale guş(ă) carsac pentru divan-efendi 

un cubur postav saita cu sângiapu Sâbiu la o rud(ă) a dum(nealui) schimni
agas(i) 
un beniş postav hlănit cu sângeapu Sâbiu pentru bas-cioh(o)dariu a dum(neului) 
schimni -agas( i ) 

' · 

un bcniş postav blănit cu blană sângcap Sâbiu 
3 bcnişuri postav milir hlll.ni tc cu sângeapu la 3 oameni a dum(nealui) schimni
agas(i) 
lO beni� postav ro� la lO oameni împărăteŞti, însă 50 cot( i) postav roş, 16 co\(i} 
atlaz i lucru 

· 

33 benişori postav vcrdi milir la oamenii împărăteşti i a lui schimni-agas( i ) ,  
insă 1 65 coţ(i )  postav, 54 coţ(î) atlaz i lucru cu 35 lei ce s-au scăzut 

1 764 iulie 2 
1 852 1 1 0 1 
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}: 20 V. 

lei bani Pentru rădicare mării .mie lui vodă 

1959 20cheltuiala celor ce-au mersu înainte domnii la Ţarigradu 

j: 2 1  r. 

Lei bani 

lei bani 

1 50 
1 00  
50 
1 85 

26 
26 
30 
26 
26 
26 
48 
3 1 0  
148 

93 
1 3  
1 3  
20 
1 5  

lei 

26 1 

330 
40 
1 8  
557 

4 

8 

1 0  
22 10 
58 
3 
3 

1 

dum(nealui) pit(ar) Gheorghie 
lui lordachi sân Papii isprav(nic) 
lui Anastas(ie) căp(itan) 
s-au dat însă 1 65 lei la 1 1  copii din cas(ă), câte 1 5  lei, i 20 lei ispravnicului de 
copii 

80 la 2 tuiungii, câte 1 3  lei 40 bani 
80 la 2 steg(ari) lângă sangeacu, câte 1 3  lei 40 bani 

2 trâmbaci les{i) de la dum(nealui) hatman, cât(e) 1 5  lei 
' 

80 un sunnaci i un doboş, câl( e) 1 3  lei 40 bani 
80 2 armăşei cât( e) 1 3  lei 40 bani 
80 2 şetrărei, cât( e) 1 3  lei 40 bani 

6 masalagii ,  cât(e) 8 lei 
s-au dat însă 250 lei la 10 levenţi , cât(e) 25 lei i 60 lei lui Leondari căp(i)t(an) 

40 s-au dat însă 1 33 lei 40 bani la 1 0  siimeni, câte 1 3  lei 40 bani i 1 5  lei la un 
doboş(ar) 

40 7 comi sei cât( e) 1 3  lei 40 bani 
' 

40 un curălar 
40 un cocieriu 

bani 

60 

109 
60 

00 

2 ţigan(i) hierar(i) 
un căl(ă)raş glilăţan 

s-au dat însă 261 Ici la 1 7  vezitei streini, cât(e) 1 3  lei i 40 lei la 5 vezitei 
gospod, cât( e) 8 lei 
chelt(uit) la 66 telegari de la 8 rădvani şi 3 cămări, cât(e) 5 lei 
la doi bucătari, cât( e) 20 lei 
penru o scatulşcă cu vutcă 1 764 
s-au dat, însă 30 lei la 30 siimeni i 1 0  lei la 2 zapcii ai lor, 1 0  lei la 10 levenV i 
5 lei la un odobaş a lor ce-au mersu la Gălaţi înainte g(o)spod(stvo) prin mâna 
d(umnea)lor boierilor caimacani 1 764 
la 4 trâmbaci ce-au mersu la Găla(i înainte g(o)spod(stvo) prin mâna 
d(umnea)lor boierilor caimacani 1 764 
s-au dat, însă 6 lei un beniş, doi lei o bărată vezăteului ce-au mersu la Gălati cu 
carăta înainte g( o )spod(stvo ), prin mâna d(umea)lor boierilor 1 764 
celor ce-au mersu cu carăta la Gălati 1 764 
chelt(uiala) ce s-au flicut cu rădvanele ce s-au trimis la Ţar(i)grad 
pc: 1 5  piei ce s-au făcut hamuri 
2 săftiene pentru rădvane 
4 me�ini tij 

un bulgMiu cu lucrul lui pentru dltvuli 
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f. 2/  V. 
Lei bani 

lei bani 

55 
1 9  57 
7 60 
9 30 
79 
22 60 
1 5  
20 33 
4 
3 
2 
3 60 

l 24 
30 
1 2  
1 8  
7 60 
2 60 
1 8  

f. 22 r. 
Lei bani 

lei bani 

9 
3 90 
2 60 
30 
l 60 
2 30 
I l  45 
58 60 
59 
4 60 
5 60 
3 42 
2 

96 
28 

90 
3 
4 60 
2 
1 3  
1 60 
2 
1 0  

1 1 5 

I. CAPROŞU 

pe 5 cantari fier ce s-au făcut şini la rădvani şi la cămări 
la tigani pentru lucru 
cărbuni 
la curălar 
la ceprăgar pentru postaj(e)le rădvanelor şi găitani şi ibrişinu 
pe 9 bogasie ce s-au pus la postaj( e )le rădvanelor 
de lucrul 
33 coti muşama pentru rădvane 
pe cui mici de aram(ă) 
pe alte cui mici de fier 
săhăidăcarilor 
pe 9 părechi pâsle pe supt muşama 
unui zlătar 
undelemnu i o\ăt la rădvani 
pe 3 bobouri , unul negru şi 2 albi 
12 roate nooă pentru rădvani 
1 8  şeli ce s-au cumpărat 
1 2  părechi zabali nemtăşti 
pe alt( e) zăbali 
pentru zugrăvitul a 4 rădvane 

65 traiste 
ghebreli 
pe 1 0  căpestre 
potcovitul a 60 cai 
pe 10 păcorniti 
pe 30 ocă păcur(ă) 
la 5 cocieri ce au lucrat la rădvani 
pe 39 mergiozi 
pe 48 car(e) fânu 
60 căpestre 
frenghii pentru rădvani 
scânduri ce s-au pus la rădvani 
pe pâsle şi pânză 
la un copil din cas(ă) i la un căl(ă)raş 
emeclicul vczâti ilor 
pc lcmni 
pe 6 saci 
alte chcltuiele : pe 40 scoarli 
la un vez(i)teu penlru Ţar(i)grad 
pe 4 topoa.r( e) 
la un apariu 
pe 10 merti orz pentru 6 telcgar(i) 
5 ocă fier 
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lei bani 

60 păcur(ă} pentru hamuri 
72 pe rogojini 

4 2 şeli 
6 6 cară fânu 
5 60 pentru flcutul hamur(i}lor 
250 pe 6 telegari de la post(elnicul) Petrache 
300 pe 6 telegari negri de la cam(iraşul) Vintura 
1 20 pe 4 telegari negri cu hamur(i)le lor de la med(elnicerul) Gheorghie 
55 2 telegari negri de la Costandin Pllade stol(nic) 
55 2 telegari de la Ştefan Duca 
55 2 telegari de la geambaş 
25 un cal t(i)j de la acesta 
400 pe 6 telegar(i) ce s-au luat de la Ştefan Sturza 
9 1  105 pe 26 cot(i) i 2 rupi postav roş, cât(e) 83 lei cotu 
60 pe 24 cot(i) postav, cât(e) 2 pol lei 
64 pe 64 cot(i) atlaz 
4 pe 2 sfeşnici 

60 pe şiştori de postavu 
7 60 3 cot(i) postav roş 

22 1 0  109 fac, adecă: 
lei bani 

228 1 05pe postav i altile 
722 4cheltuiala rădvanelor 
1 260 -pe 29 cai telegari 

lei bani 

415  58 cheltuieli ce s-au făcutu prin mîna pit(arului) Gheorghii, mergându cu rădvanile 
la Ţarigradu, pentru vinire Mării Sale lui vodă, însă cu merimetu rădvanurilor i 
alte cheltuiele, după cum arat(ă) foaie cu pecete g(o)spod 1764 apr(ilie) 23 

250 pe o perechi samuri ce s-au cumpirat pentru trebuinta g( o )spod prin mâna 
dum(ilorsale) boierilor caimacani 1764 

50 chelt(uiala) ce s-au flcut la venire mării sale lui vodă prin mâna dum(nealui) 
_____ stol(nicul) Beldiman după foaie cu pecet(e) g(ospo)d. 
4962 661 

Pentru rădicarea mării sale Grigorie Ioan vodă 

1 30 chirie la un car mocănescu ce-au mersu cu Măriia Sa la Ţarigradu, prin mâna 
dumilorsale boiarilor caimacani 

8 la un odobaş i 6 siimeni ce-au mcrsu cu cacăle cu boi ce-au încărcat agllrlâcul 
mării sale păn-la Găla\i. prin mâna dum(ilor sale) boierilor caimacani 

9fifi RO chelt(uiala) ce s-au dat oamenilor ce-ou mersu cu măriia sa Grigorie Ioan 
vod(ă) la Ţar(i)grad, însă: 

lei bani 
300 s-au dal, însă 50 lei la un căp(i)t(an) de levenţi i 250 lei la 10 Jeventi. câl(e) 25 

lei 
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.f. 23 V. 
/...ei 

f 24 r. 

f 24 V. 

I. CAPROŞU 

348 40 s-au dat, însă 1 5  lei la un odobas de siimeni : 333 lei 40 bani la 25 siimeni, 
' 

bani 
lei bani 

cât( e) 1 3  lei 40 bani. 

93 40 la 6 comişei, cât(e) 1 3 lei 40 bani 
100 la 1 0  vezătei, cât(e) 1 0  lei 
1 6  2 masalagii, cât(e) S lei 
50 la 6 liudi, însă un {ig(a)n barac, un curălar, un telar, 2 şetrărei 
60 la 3 călăraş(i) de Ţarigradu, cât(e) 20 lei de om 1 764 
35 s-au dat la 6 cară mocăneşti ot Sovejar(i) ce-au venit pentru rădicare mării sale 

Grigor(ie) lo(a)n vod(ă) şi nefiind trebuitoare s-au întorsu înapoi şi, din 
chelt(uiala) ce-au făcut, au făcut g(o)spod(stvo) mil(ă) şi li s-au dat cât(e) S lei de 

car, însă cât(e) 3 pol 1ei li s-au dat atunce i cât(e) 2 pol lei li s-au dat acum 1 764 
1 140 801 

lei bani Darur(i) la turci 

175 s-au dat lui Mehmet cioh(o)dar care au venit cu zap(i)z fermanu, însă 
lei 

1 50 bani gata 
1 4  4 cot(i) postav saita 
1 1  un topşac alage, prin mâna dum(ilorsale) boiarilor caimacani 1 764 

30 lui Agic-hage mergând la măriia sa hanul, prin mâna dum(ilorsale) boierilor 
caimacani 1764 

22 la un cioh(odar) al dum(nealui) Ismai1 moteve1esi viind pentru zaherea, însă : 
10  bani gata 

1 2  4 coţ(i) postav melir, prin mîna dum(ilor sale) boierilor caimacani 1 764 
94 75 la un cioh(odar) al dum(nealui) lbraim Nazir viind pentru zaherea la april 15 ,  

însă : 
50 bani gata 
30 o blană sângeap 
14  75 4 coţ(i) 2 rupi postav saita prin mâna dum(ilorsale) boierilor caimacani 1 764 
64 lui Mehmet cioh(odar) a lui Oru bena-emeni ce-au venit pentru 200 liudi 

salahori i pentru 5 lei havala, însă: 
50 bani gata 
1 4  4 cot(i) postav melir, prin mâna dum(ilorsale) boierilor caimacani 1 764 

lei bani 

1 69 60 dum(nealui) Ahmet bei, însA : 
lei 
45 o blană sângeapu 
1 2  un postav melir 
7 un postav esetra 
5 pol un postav novigatol 
100 bani gata, prin mâna dum(ilor sale) boierilor caimacani 
34 la aga mării sale sultanul, însă 
1 0  2 ciubuce 

1 764 
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24 o tabachiră i un stuci, prin mâna dum(ilorsale) boierilor caimacani 1764 

12 un postav melir la un cioh(odar) al dum(nealui) capagi-başii lsmail motevelesi, 
ce-au venit emin aga, prin mâna dum(ilor sale) boierilor caimacani 1764 

30 la un cioh(odar) ce-au venit de la Hotin pentru bena-emene, însă : 
20 bani gata 
10  u n  postav urdinar, prin mâna dum(ilor sale) boierilor caimacani 1764 

30 dum(nealui) Mehmet beni mârza al măr(iei sale) Bahtî Gherei sultan, ce-au 
venit pentru nişte datorii a lui Săndulache, prin mâna dum(ilorsale) boierilor 
caimacani 1 764 

35 90 s-au triimis la Habip aga cu Dima suiulgiu 
22 90 12 coţ(i) şalu 

.f. 25 r. 
Lei bani 

j: 25 v. 
Lei bani 

lei bani 
1 3  8 coţi tij şal prin mâna dumnealor boierilor caimacani 

1764 
24 pentru 2 postaji milir ce s-au dat lui Izmir Ali ceauş i la un cioh(odar) a 

dumnealui ienicer agas(i) ce-au umblat pentru teftici, prin mâna dumnealor 
boierilor caimacani 1764 

30 pe 24 coti atlaz prost la agaoa Hotinului, prin mâna dumnealor boierilor 
caimacani 1764 

42 la maipul de Bendeki pentru un ilac ce-au dat, însă 12  un postav milir 
30 o blană de sângeapu prin mâna dumnealor boierilor cai:macani 1764 
1 3  pentru 2 plapomi ce s-au dat la chehaia şi la haznatariul dumnealui capegi-başii 

ce-au venit cu domnie, prin mâna dumnealor boierilor caimacani 1764 
2540 celi ce s-au dat oamenilor împărăteşti la întoarcere, însă 160 sângeactariului, 

adecă: 
10 pentru un caft(an) 
100 bani gata 
50 la emacun(ul) lui, bez un postav i un atlaz ce s-au dat de la cămară 

...kL 
270 la 2 paici, adecă: 
20 pentru 2 caft(ane) 
200 bani gata 
50 la emacu(ul) lor bez 2 postaji i 2 atlaz(e) ce s-au dat de la cămară 
320 la 2 has - ahârlăi, adecă: 

20 pentru 2 caft( ane) 
200 bani gata 
100 la 2 emaci ai lor, bez 2 postaji i 2 atlaze ce s-au dat de la cămară 

270 la 2 divani ceau�iar(i); adecă; 
20 pentru 2 caret(e) ( '!) 
200 bani gata 
50 la sluga lor hcz 2 post(avuri) i 2 at lazi ce s-au dat de la dlmar(ii) 

260 la 2 capegii, adecă: 
20 penLru caflani 

�00 ban; gala 
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f. 26 r. 
Lei 

f. 26 V. 

350 

bani 
lei 

I. CAPROŞU 

40 la emacu lor, bez 2 post(avuri) i 2 atlazi ce s-au dat de la cămar(ă) 
la mehterbaş(a), adecă: 
300 bani gata 
1 O pentru caft( ane) 
40 la sluga lui, bez un contăş pântece vulpe cu zagarali, i 1 postav, i un atlaz, i 
un cal i un post(av) i un atlaz la sluga lui de la cămar(ă) 

2 10  lui zornazan:baş(a), adecă : 
80 bani gata 
10 pentru caft(an) 
120 la 3 zornazani, câ(e) 40 lei, bez 3 post(avuri) i 3 atlaz tij lor, i un post(av) i 
un atlaz la zornazan-baş(a), ce s-au avut dat de la cămară 

150 lui hagaragi-baş(a), adecă: 
60 bani gata 
10 pentru caft( an) 
80 la 2 hagaragii, bez un post(av) i un atlaz la hagaragi-baş(e), i 2 postaji i 2 
atlazi la 2 nagaragii 

260 la daungi-baş(a), adecă 
10 pentru un caf(tan) 
50 bani gata 
200 la 5 daungii bez un post(av) i un atlaz daungi-baş(a), i 5 post(avuri) i 5 
atlazi i la 5 daungii, ce s-au dat de la cămară 

100 la zălgi-baş(a), adecă: 
50 bani gata 
10 pentru un caft( an) 
10  la alt zălgiu, bez 1 postav i un atlaz la zălgi-başe, i un postav, i un atlaz la alt 
zălgiu 

Lei bani 
lei 

70 la borozan-baş(a), adecă: 
60 bani gata 
10  pentru un caft(an), bez post(av), i un atlaz la borazan-başe, ce s-au dat de la 
cămar(ă) 

120 la 3 zălgii, cât(e) 40 lei, bez 3 postaje i 3 atlazi ce li s-au dat de la cămar(ă) la 
aceşti 3 zl1lgii 1764 iunie 6 

1 1 50 la echingi-cioh(o)dar a prcînl.Utatului vezir, însă; 
100 pentru hamac-accesi 
1000 ecramul 
50 la oamenii lui 1 764 iunie 6 

5 la un paicu impirătcscu 1 764 iunie 1 2  
· 1 O Ia 2 haşahlâi implrAteşti 1 764 iunie 1 2  
1 00  l a  un satâr al ca.o;ap-hafii din Ţll!i�!"��� «:��!! !Y Y�ni\ �\1 pgli� ds; �g pungi de 

bani 1 764 iunie 16 
1 00  la odobaş(a) lui vcizir tlitar 1 764 iunie 1 6  
60 naipului Ibraim-cadis, insii: 

50 naipului 
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f. 27 r. 

f: 27  V. 

1 5  
50 

Lei 

5 
15  

5 

20 

1 1  

10 
10 
50 
20 

bani 

SAMA VISTERll Ţ ĂRll MOLOVEI PE ANUL 1764 

10  la un omu al dum(nealui) 
lui veizir tătar venit cu ferman pentru zaherea 
satârului dum(ilealui) Ozu bena-emeni 

297 

1764 iunie 16  
1764 iunie 20 
1764 iunie 20 

la un cioh(odar) ce-au venit de au luat 375 cântari var 1764 iunie 22 
pentru un car mocănesc ce s-au dat la dum(nealui) sultan-agas(i) a lui Bugeac 
sarascher 1764 iunie 22 
la un săman ce au venit pentru cară i cărut(e) ce le-au luat de la Orheiu 

1764 iunie 22 
s-au dat lui Giuvat-beiu ce-au venit de au luat pe beşleaga de Orheiu de I-au 
dus la măriia sa sultanul 1764 iunie 22 
lui Hasan aga, omul mării sale sarascher sultan ce-au venit mumbaşir, pentru 
cămări, i rădvani, i căruti ce s-au făcut de la Orheiu 1764 iunie 22 
la mârzacii care au venit aice pentru şoimi 1764 iunie 23 
la Uncul ceauş ce-au venit pentru peitimal 1764 iunie 23 
la hărăgeriul ţigănescu de la Hotin 1764 iunie 25 
car(e) bani s-au chelt(uit) prin mâna dum(nealui) med(elnicer) Arghirie cu 
mârzacul ce-au venit cu iarlâcul sultanului de s-au scos niste loc de la tătar ' 

1764 iunie 26 

30 la un cioh(odar) al dum(nealui) Carahasăchi Ismail mutevelesi 1764 iunie 30 
5061 105 1 

Lei bani Ltt locuri ştiute de g(o)spod(stva) 

3855 daruri ce s-au dat la unii din prietenii g(o)spod la april în 4, fiind g(o)spod(stva) 
la Ţar(i)grad, însă: 
lei 
1 200 un inel cu diiamanturi 
630 o tabacheră cu diiamanturi 
475 un inel cu smaragdu 
1000 un ceasornic cu diiatnanturi 
350 o tabacheră 

____ 200 un inel cu zmaragd 

Conacile 

1764 iunie 1 

146 95 cele ce s-au dat în 4 zile la Găla� oamenilor împărăteşti după izvodu cu pecete 
g( o )spod cum arată anume, adecă: 
gioi, maiu 26, vineri, sâmbătă şi duminecă 1764 

70 43 ce s-au dat la baremul mării sale Hafes-Ahmat paşa Chiupriliu-olu, ce-au venit 
cu bolozanul pe apă şi cu buiundtiu şi lefter de celi ce să s(e) de din schele în 
schele după foaie g(ospo)d 1 764 mai 1 3  

24 33 chelt(uiala) ce s-au făcut la Găla�(i) cu măr(ia sa) Abdi-paş(a) ce s-au întorsu 
de la Râmnic şi au mersu la Sacce de s-au împreunat cu măr(ia sa) Hafăs 
Ahmet paş(a) Chiupriulu-olu în ducătoare şi în viitoar{e), dup(ă) foaie g(ospo)d 

1 764 mai 1 9  
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.f. 28 r. 

.f. 28 V. 
Lei Bani 

Lei bani 

1. CAPROŞU 

427 78 chelt(uiala) ce-au făcut Costandin Boşneag în câte zile au şezăt dum(nealui) 
schemni-agas(i) aice în Iaş(i), după cum arată foaie g(ospod) 1764 iunie 14 

42 54 cele ce s-au cumpărat cu bani din Iaşi pentru dum(nealui) schimni-agas(i) păr-
la Gălaţ(i) dup(ă) foaie g(ospo)d 1764 iunie 1 3  

2334 1 04  chel(tuiala) ce s-a făcut cu mării a sa Grigorie Ioan vod(ă) pe câte zile au şezut 
la Galaţi, însă :  

lei bani 

8 

2 
7 
6 
9 

2 

40 

60 
60 

45 

60 

500 pâini, câte 2 bani 
40 pâini pentru masa g( o )spod 
30 oc(ă) lumini său 
5 oc(ă) făclii ceară, cât(e) 52 par(ale) oca 
25 cară lemni 
1 oc(ă) cahve 

30 la cuhne 
25 20 cară fânu, cât(e) 50 parale car(ul) 
15 1 2  merp orzu, cât( e) 50 parale 

1 06 25 facu pe o zi, iar pe 18 zile, adecă de la martu 26 zile, păn-la ap(rilie) 12 fac 
191 1 lei 90 bani, din care scăzându 90 lei ce n-au apucat să-i de la vel comis, 
rămân 1 82 1  lei, 90 bani 

30 s-au dat la 15  cară ce s-au încărcat agărlâcul măr(iei sale) Grigorie Ioan vod(ă) 
cât( e) 2 lei de car 

lei bani 

24 

7 

6 1  
70 60 
10 20 
44 75 

36 12 
36 12 

36 12  

13  60 
36 12 
1 56 1 08 
1 68 1 1 1  

1 08 50 

s-au dat la 5 cară ce s-au luat cu beilicu, însă 2 cară câte cu 7 boi i 3 car(e) 
cât(e) cu 4 boi, cât(e) 1 leu de bou 

s-au dat oamenilor ce-au venit cu caii de pre la pnuturi, cât(e) 1 para de pâine pe zi 

conac(ul) şi emeclicul ot Frumoasa 
luni, la prânzu, la Frumoasa 
conacu de la Scântei, iar pist(e) tol conacile ce s-au făcut prin mâna 
stol(nicului) Beldiman i chelt(uiala) facu 2008 lei, 5 bani 
conacul de la Vasluiu 
conacu de la Bârladu 
conacu de la Pri val( e) 
emeclicu.l la Branişte ot Cuvurluiu 
conacu de la Pu\ăni 

4 conaci ce s-au făcut în Gălat(a). iar pist(c) tot fac 
2334 Ici 1 04  bani 1 764 

chclt(uiala) ce s-au făcut cu conacile dum(nealui) Huncher salahor ce-au 
rădicat de aice pe mări ia sa Grigori(e) Ion vod(ă), viind de la Gălat(i) păr-aicc 
după foaie g(o)spod 1 764 mai 1 4  
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t: 29 r. 
Lei 

365 

Lei 
1 38 
5 

36 

16 
6 
6 

1 5  
15  
1 5  

f 29 v. 
Lei bani 

628 55 

698 55 1 . 

f 30 r. 
Lei bani 
995 876 
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bani 

I l  cele ce s-au cheltuit cu un car sa1ahori ce-au rădicat pe măriia sa Grigori(e) Ion 
vod(ă) în câte zile au şăzut aice la Iaşi. şi păr-la Galaţi, însă: 

bani 
78 pe 7 zile ce-au şezut aici la Iaşi, cât(e) 19 lei 96 bani pe zi 
50 s-au chel(tuit) la spoitul vasălor şi puţini, coti, sfeşnici de lut, stecli de băut apă 

scafe, strachini i ulcioare 
9 

60 
90 
60 

63 
63 
63 

Lei 

15  
1 5  

s-au chel(tuit) pe baclavale şi prăjituri, i zaharica, i dulceţuri, i farfurii şi 
cheseli ce s-au pus acesti în câte zile au şăzul-
6 ughi ce s-au dat conacciului i vechil-harciu 
ce s-au chel(tuit) tij cu oamenii dum(nealui) 
ce s-au chel(tuit) în 10 zile la Galaţi cu caii ce s-au trimis de aice înainte 
dum(nealui) salahor aga 
conac de la Scântei 
conac de la Vasluiu 
conac de la Bârladu 

bani 

63 conacu de la Puţăni 
63 conac de la Odaia Turcului 

77 
365 

______ 7
_6_ conaci ce au şezut în Gălaţ(i) 1764 ap(rilie) 

I l  
chelt(uiala) ce s-au făcut la conacile măriei sale Abdi paşe care s-au mazilit de la 
Hotin mărgând în gios, însă : 

33 19 conacul ot Vasiliuţii Mari 
33 19  conacul de la Ciucile tij 
33 19  conacul de la  Răsâpeni 
33 19 conacul de la Răzâna 
33 19  conacul de la  Bonduresti 
33 19  conacul de la Răbâie 

• 

33 19 conacul de la Stănilesti . 

33 19 conacul de la târgui Fălciiului 
33 19  conacul de la  târgui Bârlad(u)lui 
33 19 conacul de la Tecuci 

282 75 Băcălii i alt(e)le ce s-au cumpărat de aice şi s-au dat prin mâna 
pit(arului) Petrachi ca să fii pre la conaci neaflându-s(e) pre la 
sate în alt(ă) chelt(uială) 

p(o)l chel(tuieli) ce s-au făcut cu conacile dum(nealui) Răsmi efendi viind de Ia 
Birlin, însă 

Lei 
14 
98 

177 
44 

Bani 
5 1  
38 
50 
8 1  

emeclic ot Chesălău în tinut(u]) Cernăuţi 
� conad ce s-au rlcut fn Ecrnluti mercuri i gioi 
chiriile ce s-au dat i bacşişurilc 
conacul de la lubăneşti 
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24 1 14 conacul de la Şipot 
4 15  cele ce s-au chelt(uit) cu mâncare oamenilor ce-au fost de slujbă 

1 39 76 3 conaci în Botosani 
' 

19  90 celi ce s-au dat cu mâna lui Gavrilachi uşier la conacul de la 
Iubănesti 

24 90 tij con�cile de la Bot( o )şeni prin mâna lui Gavrilaş 
23 90 tij la Botoşeni, duminică, prin mâna lui Gavrilachi 
19 90 tij la Şipote, luni 

347 88 pol 9 zile aice la Iaş(i), cât(e) 38 lei 76 pol pe zi 
6 39 pe coti, strachini, ibrici de lut i alt(e) mărunţuşuri cu 3 uşer(i) 

.f. 30 V. 
Lei bani 

Lei bani 

50 Gavrilaş uşer, chelt(uiala) dumisale Răsrni efendi de aice din 
laş(i) şi păr-la Focşăni 

995 76 fac 1 764 
94 chelt(uială) ce s-au făcut cu conacile măriei sale Ali Mehmet paşa mergând la măria 

sa hanu, însă : 
3 1  40 2 conaci la Focşeni 
15  80 un conacu la Tecuci 
15 80 un conac la Bârladu 
15 80 un conac la Fălciu 
15 80 un conac la Lăpuşna 

8 1 5  8 8  chel(uială) ce s-au făcut cu conacile mări(c)i sale Mehmet paşa ce-au mersu la 

.f. 31 r. 
Lei bani 

Hotin, la tinutul Covurluiului, însă ce li ce s-au dat pe o zi : 
9 45 ocă pâine, câte 4 pol bani oca 
2 60 50 ocă pâine hast(ă), câte 60 bani 

16 200 ocă carne, câte 9 bani 
20 100 ocă orez, câte 8 parale 
I l  80 35 ocă untu, câte 40 bani 

Lei 

2 

6 
1 

12 4 ocă miere 
72 4 ocă făină hast(ă) 
48 1 ocă nisaştc 
60 1 ocă zahar 

bani 

60 4 miei vii, câte 25 parale 
48 pol ocă migdali 
36 2 ocă nohot 
90 1 5  ocă ceapă 
1 5  1 5  pâini 
60 1 00  oiiu 

lAfltlYillUfi 
1 5  5 ocă sare 
36 3 ocă caşcaval 

20 odl laptc iugurtu 
1 2  smântânll 

3 ocă cahve 
30 ocă lumini ceară 
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1 45 ocli lumânm său 
15  1 O cară lemne 
15  10 chile orzu 400 emuri 
15  100 cară iarbă, câte 6 parale 
2 30 30 ocă catran! 
1 105 5 ocă untu de lemnu 

9 otăt 
48 ocă săpon 

1 29 56 facu pe o zi, iar pe 5 zile, adecă mercuri(i), gioi, vineri, sâmbătă, 
duminică 64 7 lei 40 bani 
celi ce s-au dat marţi la conacci-b�e i la tuiungi-başe i beşle-aga 
i la vechil-harci, însă: 

2 10  ocă orez 

j. 3/ V. 
Lei bani 

Lei bani 

1 40 pâini 
1 60 20 ocă carne 
2 6 ocă unt 
2 1 ocă cahve 
8 60 fac 

Celi ce s-au mai dat, afară dintr-aceste, însă: 
200 be� pentru cui de ceadâr 

1 scânduri ce s-au făcut 3 tavale de dus bucate 
48 piroane de s-au făcut aceste sănii 
15  ibrice de lut la  conace paşii 
36 cireş(e) pentru haremu 

2 90 . 1 ug(hi) la cel ce au venit pentru gheceturi să le ducă la Mecinu 
5 2 1  iar pist(e) tot cheltuiala ce s-au făcut cu conacile de Gălati fac 

661 lei 

Conacul de la Oance 

Lei bani 

5 90 20 jămni 
6 90 270 pâini 

10  30 ocă unt 
16  80 ocă orez 
15  200 ocă carne 

f. 32 r. 
Lei bani 

Lei bani 

99 3 ocă miere 
27 3 ocA nisa�te 

2 1 oei! zahar 
1 105 3 miei 

36 2 ocă nohot 
60 10 ocă ceapă 
90 1 0  găini 

60 100 ouă 
2 zarzavat 
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9 3 ocă sare 
1 8  3 ocă lapt(e) 

2 2 ocă lemne 
1 1  30 3 pol chile orzu 
4 2 ocă cahve 

30 5 ocă lumânări său 
30 1 ocă lumini ceară ----7=7 --44--

77 44 conace de la Folteşti, iar piste tot conacile ot Covurluiu facu 
8 1 5 lei 88 bani 1 764 iuni 9 

80 90 Zaherea ce s-au dat la 4 conaci a mării sali paşii ce-au mersu la Hotin 

f 32 V. 
Lei bani 

10 40 ocă orez, câte 1 O parali 
5 ocă cahve 

30 1 ocă lumini ceară 
30 5 ocă lumini său 

--�----

17 60 fac la un conac 

Lei bani 

52 60 tij la alt conac 
9 90 6 ocă zahar tij câte 65 par(a)l(e) 

80 

60 2 putini de pus lumânările 
60 2 zămbiri de pus orezul 

90 facu 1764 iuni 10 
375 chelt(uia1a) ce s-au făcut cu conacile mării sali Mehmet paşii ce-au mersu la Hotin; 

la 4 conaci s-au făcut pe �nutul Fălciiului, cât(e) 85 lei 99 bani la un conacu şi 24 1ei 
chirie la 6 căruţ(e) harabagieşti dup(ă) cum arat(ă) foaie cu peceţi g(o)sp(o)d anumi 
prin mâna sărd(arului) Iamandachi 1 746 iunie 30 

370 43 tij chelt(uiala) ce s-au făcut cu conacile măriei sale Mehmet paşii ce-au mersu la 

6 779 66 pol 1 

f 33 r. 
Lei bani 

Q )  

1 1 4 3 

Hotinu la 5 conace ce s-au făcut pe ţinutul Iaş(u)lui prin mâna sulgeriului Stavăr 
ispravnic, însă: 

52 109 
65 54 
60 96 
62 63 
64 72 

9 80 
45 

9 54 

conacul de la Boldureşti 
conac(ul) de la Răz�a 
conac(ul) de la Podul )ui Gherman 
conac(ul) de la Ciuciule 
conac(ul) de la Vasiliuţ(i) 
celi ce au luat oamenii Paşii de la satul Duruitoare 

· alţi bani ce-au mai chelt(uit) Gavril căp(i)t(an) de Ciuhor 
băcălii ce s-au triimis de la la�i la acclitc �onacc 

Cheltuiala musafiri/o,: 

cheltuiala musafirilor ce-au vi nit la casele de Beilic pe 1 O zile : din 26 a lunii lui 
martie pân-în 4 zile a lunii lui april ,  după foaie iscălită de dum(nealor) boierii 
caimacami 1 764 
che(ltuiala) musafirilor ce au venit la casele de Beilic în 1 0  zile : din 5 a lui april şi 
pân-în 1 4  a lui april, după foaie iscălită de dui boieri caimacami 1 764 
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806 

5 1  

60 

1 15 

62 

30 

.f. 33 V. 

Lei 
3 

9 

48 

1 1 1  

54 

48 

102 

bani 
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cheltuiala musafirilor ce au venit la casele de Beilic în 10 zile : din 1 5  zile a lui 
april şi pân-în 20 zile a lui april, după foaie iscălită de dum(nealor) boierii 
caimacami · 1 764 
cheltuiala musafirilor ce au vinil la casile de Beilic în 6 zile : din 25 a lui april pân-în 
30 a lui april, după foaie iscălită de dum(nealor) caimacami 1764 
cheltuial(a) ce s-au făcut cu musafirii ce au vinil la casile de Beilic în 10 zile: din zi 
întâiu lui mai pân-în 10 a lui mai, după foaie iscălit(ă) de dum(nealor) boierii 
caimacami · 1764 
cheltuiala musafirilor ce-au vinit la casile de Beilic în 10 zile: din I l  zile a lui maiu 
păr-în 20 a lui maiu, după cum arat(ă) foaie iscălit(ă) de dum(nealor) boierii 
caimacami 1764 
cheltuiala musafirilor ce-au vi nit la casile de Beilic în I l  zile : din 2 1  a lui 
maiu şi păr-la sfârşit(ul) lui mai, după foaie iscălit(ă) de dum(nealor) boierii 
�m�mi 1 �  
cheltuiala musafirilor de l a  Beilic în 4 zile: din zi întăi a lui iuni şi păr-în 4 a lui iuni, 
după foaie iscălit(ă) de doi boieri caimacami 1 764 
cheltuial(ă) ce-au făcut târgoveţii din Lăpuşna cu un odobaş i cu 40 oameni i cu un 
chihaie a măriei sale paşii de Bender trecându în sus 1 764 

pe vutcă i vinu ce s-au dat la dum(nealui) beizede milordu englez prin mâna 
dum(nealor) boierilor caimacami 1764 

25 1 8  cheltuiala musafirilor trecători pen Focşeni pe luna lui mai, începându-s( e) de la 25 a 
lui april, după cum arată foaie cu pecete g( o )sp( d) 1764 

12  chelt(uila) odăi ot menzil(ul) Bârladului pe luna lui april, ccu:ii bani s-au dat prin 
mâna dum(nealor) boierilor caimacami 1 764 

10 chelt(uiala) menzilului ot  Vasluiu pe luna lui april(ie) tij 1 764 
20 chelt(uiala) menzilului Stefăneşti i Crasnaleuca pe luna lui april tij 1764 
16 99 cheltuiala musafirilor trecători pen Focşeni pe luna lui april după cum arat(ă) foaie 

cu pecete g(o)sp(o)du 1 764 
44 102 cheltuiala ce s-au făcut la Gălaţi cu musafirii trecători în 35 zile, însă 5 zile a lui 

mart în 30 a lui april, după cum arat(ă) foaie cu pecete g( o )sp( o )du · 1764 
12  chelt(uiala) menzilului ot Bârlad pe luna maiu 1764 
10 chelt(uiala) menzilului ot  Vasluiu pe luna lui maiu 1 764 
20 chelt(uiala) menzilurilor Ştefăneşti i Crasnaleuca pe luna lui maiu 1 764 
42 16  cheltuial(a) ce s-au făcut la Gălaţi cu muselihmul paşii di Ozu cu 1 50 neferi pe cai 

lor mergându la Silistra, după cum arat(ă) foaie cu pecete g(o)sp(o)du 1764 
90 cheltuial(ă) ce s-au făcut la Gălaţi cu musafirii trecători la luna lui mai, după foaie 

cu pecete g( o )sp( o )du 17  64 
205 60 emiclic(ul) oamenilor înpărăteşti după testifrat de gioi, mai în 25, ce-au sosit la 

19  

.f. 34 r. 

Lei 

1 2  

1 0  

20 
1 5  

1 0  

105 

bani 

Gălaţi şi păr-la 14 zile a lui iuni ce-au purces la Ţarigradu după foaie cu pecete 
g(o)sp(o)du 1764 
cheltuial(a) ce-au făcut Ştefănu uşerul cu un vizir - cioh(o)dar după foaie ce-au 
arătat 1764 

chelt(uiala) menzilului ot Bârladu pe luna lui iuni 1 764 

chelt(uiala) menzilului ol Vaslui pe luna lui iuni 1 764 
chelt(uiala) menzilurilor Ştefllneşti i Crasnaleuca pe luna lui iunie 1 764 
cheltuiala cioh(o)dariului a dum(isale) Hotinu tefterdar ce-au mersu la Cernăuti 
pentru zahireoa Holinului în 3 rânduri pe 3 luni : Zălcade, Zălhige Muharem 1 764 
chclL(uiala) ce s-au făcut cu dum(nealui) ieniccr-agasî ce-au venit de la Brăila si  au 
mersu la Chilia, prin mâna pârcălabului de Gălaţ(i) 1 7tl4 iu�i 30 

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro 



304 

15  

15  

15  
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chelt(uiala) ce s-au !!cut cu musafirii trecători pin Gălaţ(i) în luna lui 
iuni 1 764 iuni 30 
chelt(uiala) ce s-au !!cut cu dum(neaiui) doftorul cât au şezut în Gălaţ(i) şi păr-la 
Iaş(i) 1 764 iuli 1 3  
chelt(uiala) c e  s-au !!cut cu musafirii trecători pin Focşeni pe luna lui iuni dup(ă) 

------ foaie g(spo)d 1 764 
1 358 

j. 34 V. 

Lei 

220 

30 

50 

30 

1 2  

14 

85 

50 

40 

.f 35 r. 

Lei 

10 

12  
25 

16 

12 

30 

627 
j. 35 V. 

Lei 

245 

bani 

80 

bani 

60 

201 

bani 

90 

Pentru nizamu 

s-au dat lui Osman aga ce-au venit de la Ţarigradu pentru nezamu turcilor prin mâna 
dum(nealor) boierilor caimacami 1764 
s-au dat lui Mihalache uşerelu i căp(i)t(anului) Hurmuz ce au mersu cu ceauşi pentru 
cercetare nezamului, prin mâna dum(nealor) boierilor caimacami 1764 
s-au dat la 2 ceauş(i) i la 2 aga-cioh(o)dar(i) de la Hotin ce-au vinil pentru nizam, 
prin mâna dum(nealor) boierilor caimacami 1764 
s-au dat la 3 oameni ai dum(nealui) Osman aga ce-au mersu pentru scoatire 
bucatelor turceşti din ţar(ă), prin mâna dum(nealor) boierilor caimacami 1764 
un postav milir ce s-au dat la un baş-ceauş ce-au vinil de la ortaoa Hotinului pentru 
scoatire ceauşilor pentru teftici, pren mâna dum(nealor) boierilor caimacami cu 
capichehaie de Hotinu 1764 
4 ug(hi) ungureşti ce s-au dat cu capichihaie de Hotinu pentru scoatirea ceauşilor 
ce-au vinit pentru nizam prin mâna dum(nealor) boierilor caimacami 1764 
s-au dat însă 45 lei chirie la 2 căruţe ce-au înblat cu Osman aga ceauş pentru nezam, 
40 lei la Chiatăpul carii au înblat înpreun(ă) cu ceauş(�) la teftici 2 luni, prin mâna 
dum(nealor) caimacami 1 764 
lui Izmirli Ali ceauş dinpreună cu un cioh(o)dar di la dum(nealui) ienicer agas(i) de 
la Hotin ce-au înblat pentru teftici, prin mâna dum(nealor) boierilor caimacami 1764 
la un cioh(o)dar i un ceauş ce-au înblat la Dorohoiu şi la Cernăuţi pentru tefticiu 
turcilor 1764 iuni 6 

la 2 săimeni ce-au vinit de la mărie sa sultanu cu iarlâc de au făcut tefticiu pentru un 
bul(i)baş cu 3 săimeni ce-au fugit de la mărie sa hanul 1764 iuni 23 
emielicu mumbasirilor ce-au înblat sa Ciuhur pentru tefticiu 1764 iuni 23 

' ' 

chelt(uiala) unui ceauş i unui cioh(o)dar i un uşerel ce-au mersu prin ţar(ă) pentru 
nizam, prin mâna dum(nealor) boierilor caimacami 1764 
s-au dat cu capicihaie de Bendir pentru un buiurultiu de la ienicer-aga ce s-au trimis 
beşleagăi de Chişinău pentru turcii făcători de răutăţi , prin mâna dum(nealor) -
boierilor caimacami 1764 
la un ogeagu-ceauş i la un cioh(o)dar a dum(isale) ienicer-agas(i) i la doi neferi 
ce-au vinil la Chişinău de au răd(i)cal nişli turci, cari bani s-au dat prin mâna 
dum(ncalor) boierilor caimacami 1 764 
pentru condica de nezamul turcilor şi pentru nişli firmanuri, cari bani s-au dat prin 
mâna dum(nealor) boierilor caimacami 1 764 

Daruri /(l creştini 
s-au dat luii loni�ă, omul mării sale lui vodă, venindu cu vestire domniii, prin mâna 
dum(ncalor) boierilor caimacami,  însă : 
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30 1 O co� at1az florentinu 
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1 5  90 4 pol coţi postav saita 1764 
14 pentru 2 postaje extra la 2 căl(ă)raş(i) de Ţarigradu ce-au venitu dinpreună cu Ioniţă 

cioh(o)dar g(o)sp(o)du, carii au vinil cu vestire domnii, prin mâna dum(nealor) 
boierilor caimacami 

25 pentru o tabachere de baga ce s-au dat consu<lu>lui prin mâna dum(nealor) boierilor 
caimacami 1764 

20 dar de la g(o)sp(o)d(stva) la vozarii cari au trecut calabalâcul g(o)spodu 
1 50 dar de la g(o)spod(stva) dum(nealui) cupariului ce au vinil de la Bucureşti 
270 pentru o blan(ă) carsac ce s-au înbrăcat pe dum(nealui) cupariul ce au venit de la 

Bucureşti la Gălaţi, însă: 1 50 - pe blan(ă) pântece carsac cu 30 lei pentru guş(ă) 

624 901 

f. 36 r. 

20 - postav i de lucru 1 764 iuni 

Lei bani Celor triimiş(i) cu haznele 

270 - chelt(uiala) celor ce s-au trimis la Ţarigradu în menzil cu poliţe şi cu cărţi cătră 
g(o)spodu prin mâna dumnealor boierilor caimacami la mart(ie) 29, însă: 

Lei bani 

80 lui Mehmed cioh( o )dar carii au venit cu zaptu firman 
70 lui Iani odobaş de levenţi 
60 Dintii leventu 
60 la un căl(ă)raş 1 764 

1 80 chelt(uiala) celor ce-au mersu la Ţarigradu cu hazne la ap(rilie) 5, prin mâna 
dum(nealor) boierilor caimacami, însă :  
120 la 2 levenţi 
60 la un căl(ă)ras 1 764 

1 80 s-au dat chelt(ui�la) la 2 levenţi i un căl(ă)raş de Ţarigradu mergându cu hazne la 
Ţ�igrad la ap(rilie) 20 câte 60 lei de om, prin mâna dum(nealor) boierilor 
caimacami 1 764 

20 s-au dat la 2 levenţi i un călăraş mergându cu hazne la Ţarigrad, cari bani i-au cheltuit mai 
mult piste cheltuiala obicinuită ce-au luat de aice cându au purces; fiindu-le un fmnanu 
vechiu nu li s-au dat cai de menzil şi au prinsu cai cu chirie 1764 

1 90 cheltuiala celor ce au mersu cu hazne la Ţarigradu la maiu 10  prin mâna 
dum(nealor) boierilor caimacami, însă: 

f. 36. V. 

Lei bani 

70 lui Iovan comis 
120 la un levent i un căl(ă)raş 1 764 

270 96 t.:hchuia}a t.:clur t.:C s-au trimis CU haZUC }a Ţarigrad, fns)l 

1 I l O 961 

Lei bani 

60 Panaite dl.p(i)t(an) de levenţi 
60 Ia 4 lcvcnţi, câte 1 5  lei 
80 la 6 săimeni, câte 1 3  lei 40 

48 

1 8  

2 

2 

pentru 6 iucuri, câte 8 lei 
pentru 6 şeli, câte 3 lei 

84 pentru 6 piei de capră 
1 2  pe 1 2  traistc 1 764 iuni 1 6  
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f. 37 r. 

Lei 

7 

10 

5 

20 

4 

120 

40 

4 

80 

.f 37. V. 

Lei 
50 

5 

80 

5 
935 

.f. 38 r. 

Lei 

723 

50 

50 

10 

1 0  

200 
40 

7:n 

20 

1 846 

bani 

bani 

bani 

40 

40 

80 1 
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Celor triimişi pre la sarhaturi 

la un uşerel mergându la Bendir cu mehtupu cătră d(umnea)lui ienicer-agas(i) la 
mart(ie) în 25, prin mâna d(umnea)lor boierilor caimacami 1764 
lui Neculi sulger mergându la Smil la ap(rilie) 1 ,  prin mâna d(umnea)lor boierilor 
caimacami 1 764 
lui Veli baş mergându la Hotin cu mehtupu la d(umnea)lor ienicer-agas(i), prin 
mâna d(umnea)lor boierilor caimacami 1764 
lui Costandin capichehaie de la mărie sa sarascher-sultan mergându la câşlă, cari 
bani s-au dat prin mâna d(umnea)lor boierilor caimacami 1764 
la 2 săimeni ce au mersu cu haine la Căuşani, cari bani s-au dat prin mâna 
d(umnea)lor boierilor caimacami 1 764 
lui lvan tret(i) comis mergându la Crâmu la Mărie Sa hanu, prin mâna dum(nealor) 
boierilor caimacami 1764 
lui Iavan comis pentru cheltuiala ce au făcut la Crâm, afar(ă) de 120 lei ce i s-au dat 
întâiu cându au purces de aice, cari bani s-au dat prin mâna dum(nealor) boierilor 
caimacami 1764 
la 2 săimeni din curte g(o)spodu ce-au mersu la Căuşani cu hazne la ap(rilie) 16, 
prin mâna dum(nealor) boierilor caimacami 1764 
lui Anastas(ie ), omul capichiahai de la Crâm mergându cu mehtupuri la mărie sa 
hanul, cari bani s-au dat prin mâna dum(nealor) boierilor caimacami 1764 

dum(isale) cam(a)raşului Neculachi Vintura mergându în trii rânduri la Brăila 
1764 iuni I l  

la un uşerel mergându la Hotinu cu tefterdariul de Hotinu 
chelt(uiala) drumului dum(isale) post(elnic) Antiohi 
Crâm 

1764 iuni 12  
Carage mergându la 

1764 iuni 16 
chelt(uiala) drum(u)lui la  4 lipeani mergându 
dum(nealui) post(elnicul) Antiohi Carage 
la un beşliu megându la Brăila 

pe cai lor la Crâm dinpreună cu 
1764 iuni 16 
1 764 iuni 24 

Celor triimiş(i) în părţi streini 

pentru 200 ug(hi) ungureşti ce s-au trimis la musu La Roş prin mâna dum(nealui) 
Ianachi Milo, carii bani s-au datu de dum(nealor) boierii caimacami 1764 
la 5 umblători ot Cernău{i ce-au înblat cu poştea la Leov în 5 săptămâni, câte 10 lei 
de săptămână, din 25 7.ile a lui martu pân-la 28 zile a lui april, prin mâna 
dum(nealor) boierilor caimacami 1 764 
la 5 umblători ce-au înblat cu poştca la Leov în 5 săptămâni, din 29 zile a lui april 
păr-la 2 zile a lui iuni , c3te 1 0  lei pc săptămână 1 764 
la un unblător din Cernău\i ce s-au trimis la Leov cu un plic cu galbini 

1 764 iuni 23 
la un unblător din Cernău\i ce s-au trimis la Lcov cu un plic cu clir{i. cari plic a venit 
de la Ţarigradu cu dum(nealui) post( cinicul) Caragc 1 764 
cheltuiala la 2 înblători ot Cernăuţi ce s-au trimis Ia Varşavu cu trebi 1 764 iuni 23 
Ia 4 unbHI.tori ce au înblat cu poştea la Leov din 2 zile a lui iuni pân-la 29 zile a lui 
iunie, câte 1 0  lei de săptămânll. 1 764 iulie 6 
pentru 200 ug(hi) ungurcşti ce s-au trimis' la Varşav(a) la musu La Ro� săcritar 

1 764 iul(ie) 1 3  
la 2 umblători ce-au mersu cu acei 200 ug(hi) la Liov 1 764 
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.f. 38 V. 

Lei bani Celor rrimiş(i) cu trebi 

20 chelt(uiala) lui treti uşer mergându la Gălaţi înainte dum(nealui) salahor-aga ce-au 
vinit de au rădicat pe mărie sa Grigorie Ioan vodă la ap(rilie) 4, prin mâna 
dum(nealor) boierilor caimacami 1 764 

5 la un uşurel ce-au mersu înpreun(ă) cu meimandariul moschicescu la ap(rilie) 1 1 , 
prin mâna dum(nealor) boierilor caimacami 1 764 

1 2  la 4 leventi. câte 2 lei de om, ş i  la 2 căl(ă)raş(i), câte 1 leu, şi la 2 săimeni, câte 
un leu, ce-au mersu pân-la Focşeni înpreun(ă) cu divan-efendi a mării sale Grigorie 
Ioan vod(ă), prin mâna dum(nealor) boierilor caimacami 1764 

10 lui Coste tret(i) uşer viindu de la Gălaţi pân-aice cu dum(nealui) salahor-agas(i) 
ce-au vinil pentru rădicare mării sale Grigorie Ioan vod(ă), bez 20 lei ce i s-au dat 
mai înainte cu alt(ă) pecet(e), prin mâna dum(nealor) boierilor caimacami 1764 

1 O la doi bucătari : unul ce-au vinil de la Gălaţi şi unul ce-au mersu de ai ce la 
Gălaţi cu dum(nealui) salahor-agas(i) ce-au vinil de au rădicat pe marie sa 
Grigorie Ioan vod(ă), cari bani s-au dat prin mâna dum(nealor) boierilor 
caimacami 

· 

1 764 
30 lui Costandin tret(i) uşer ce-au mersu la Gălaţi cu dum(nealui) salahor-agas(i) ce-au 

vinit de au rădicat pe mărie sa Grigorie vod(ă), cari bani s-au dat prin mâna 
dum(nealor) boierilor caimacami 1764 

5 la un beşliu mergându la Gălaţi prin mâna dum(nealor) boierilor caimacami 1764 
50 lui Gavrilaş mergându la Cernăuţi înainte dum(nealui) Răzni efendi, sol ce vinie de 

f 39 r. 

Lei bani 

la Birlinu, prin mâna dum(nealor) boierilor caimacarni 1 764 

50 s-au dat, însă :  

5 
5 

5 

4 

50 

5 
5 

6 

Lei bani 

30 lui Vasilache med(elnicer) 
20 lui Petrachi pit(ar) mergându înainte mării sale paşii ce treci la 

Hotinu 1 764 iuni 9 
la un uşerel mergându la Gălaţi dinpreună cu vizir-cioh(o)dar 1 764 iuni 9 
la un diacu ce-au mersu înpreună cu med( elnicerul) Vasilachi înainte mării sale paşii 
ce merge la Hotinu · 1764 iuni 9 
la un uşurel mergându la Gălaţi 1764 iuni 1 O 
la un masalagiu ce-au mersu cu dum(nealui) schemni agas(i) păr-la Gala� 1 764 iuni 1 5  
la doi săimeni ce-au mersu dinpreun(ă) cu hazneoa dum(nealui) casap-başii la 
Focşeni 1 764 iuni 6 
chelt(uiala) lui Iordache Vintura biv vei căp(i)t(an) za dăr(a)bani mergându solu 
la Bucureşti 1 764 iuni 16 
la un uşerel de leafă ce-au mersu la Gălati 'înpreunll cu vizir-ciob( o )dar 1764 22 
la un uşerel de leafă ce-au mersu înpreună cu dum(nealui) tefterdariu efendi Ia 
Focşeni 1764 iuni 24 
la 3 călăraş(i) i un bulucbaş ce-au venit cu dum(nealui) doftorul de la Gălaţ(i) şi 

--�-----:-- păr- la la�i 1764 
278 

f J9 V. 
Lei 

22 

huni 
60 

Chiriile 
chirie la 3 căruti păr-la Gălali pentru trcbuintilc mării sale Grigorie Ioan vod(ă), cari 
bani s-au dal prin mâna dum(ncalor) boierilor caimacami 1 764 
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3 chirie la o cărute păr-la Hotinu ce-au mersu cu salahorii prin mâna dum(nealor) 
boierilor caimacami 1764 

12 chirie la un car mocănescu ce-au mersu la Hotinu pentru calabalâcul Zaimşere Ali 
aga, prin mâna dum(nealor) boierilor caimacami 1764 

60 chirie cărutilor ce-au mersu păr-la Focşeni cu divan efendi a mării sale Grigorie Ioan 
vod(ă). prin mâna dum(nealor) boierilor caimacami 1764 

40 s-au dat la 4 sandaluri ce-au vinil cu g(o)spod(stva) de la Micinu şi păr-la Galati 
1764 mai 28 

394 1 3  chirie ce s-au dat la cai ce-au vinil c u  g(o)spod(stva) de la Gălaţi păr-aice la Iaş(i) 
după tescherelile dum(nealui) vei comis, însă: 

Lei 

1 52 
3 

1 33 
14 
6 

4 

bani 

33 

60 

40 

la 92 cai din Gălati pân-în Bârladu, câte 10  bani de ceas 
la 3 cai ce s-au dat la gramatic(ul) dum(nealui) spat(arului) Matei 
la 80 cai de la Bârladu pâr-la Iaş(i) 
la 42 cai de la Scântei pân-la Iaş(i) 
la Coste comis pentru o căruti de treaba dum(nealui) spăt(arului) 
Dumitrachi 
la săimenii şi codrenii ce-au tras edecurile pentru mâncare lor 

.f 40 r. 

Lei bani 
Lei bani 

l pentru 10  căpestre ce s-au luat la Gălati 
3 traiste ce s-au cumpărat de treaba cailor g( o )spodu 

77 pentru orzu· şi iarbă ce s-au cumpărat de treaba cailor 
g(o)spodu 1 764 iuni 10  

1 8  la trii cărute ce-au vinil cu dum(nealui) capigi-başe de la Gălati păr-aice la 
Iaş(i) 1764 iuni 10 

220 la 22 car(e) ce-au adus calabalâcurile g(o)spodu de la Gălati păr-la Iaşi. câte 10 lei 
de car 1764 iuni I l  

7 la o cărute ce s-au dat dum(nealui) spat(arului) Ilie în cari s-au pus lumănări şi alte 
trebuinturi pentru trebuinta g( o )spodu 1764 iuni I l  

30 la 30 cai ce-au mersu cu dum(nealui) schemni-agas(i) de la Gălaţi păr-la Puteni, câte 
10 bani pe ceas 1764 iuni I l  

23 40 hogeretul pe 35 cai ce s-au luat de şa tinut(ul) Tutovii şi au venit cu dum(nealui) 
schimni-agas(i) de la Bârladu păr-la Vasluiu pe 8 ceasuri, câte 10 bani de cal pe 
ceas 1764 iuni 12  

10 chirie la un car mocănescu ce-au dat starostile de Putna dum(nealui) tefter-
dariului 1 764 iul(ie) 6 

24 la Ivan tret(i) com(i)s de au plătit chirie caicelor care au venit cu dum(nealui) 
doftoru napoliteanu de la Hârsova pâr-la Galati 1764 iul(ie) 13  

15  chirie la 5 căru{(e) din raia ce-au dat agârl i i i  Mliri i Sali pa�ii ce-au mersu l a  Hotin 
_______ din Găla�(i) �i păr-la Ciuhur 1 764 iul(ie) 1 6  

778 1 1 3 1  

f. 40 v. 

Lei 

1 80 

bani Cti.lti.raşii de Ţarigradu 

chclt(uiala) clll(ll)raşilor ce-au mcrsu la Ţarigradu 
dum(nealor) boierilor caimacami 

Lei bani 

60 un clU(â)raş ap(ril ic) 1 3  

în luna lui april, prin mâna 
1 764, însă 
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1 20 un dU(ă)raş. un levent, ap(rilie) 27 

309 

240 chelt(uiala) căl(li)raşilor ce-au mersu la Ţarigradu în luna lui mai 1 764, însă 
60 un căl(ă)raş. mai 6 
60 un căl(ă)raş, mai 1 8  

1 20 un căl(ă)ras, un levent, mai 23 ' 

250 chelt(uiala) căl(ă)raşilor gălă{eni ce-au mersu la Ţarigradu 1 764, însă 
50 un căl(ă)raş april 6 
50 un căl(ă)raş april 1 3  
5 0  un dU(ă)raş aprîl 23 
50 un căl(ă)raş mai 6 
50 un călăraş ce s-au trimis de la Bră.ila la Ţarigradu cari au mersu înpreună 

cu Ivan comis cu bani şi cu poliţe ce s-au trimis la mai 1 8  1764 
60 chelt(uiala) la un căl(ă)raş i la un leventu ce s-au triimis de la Gălaţi la Ţarigradu 

carii au mersu cu alţii 2 călăraş(i) şi un leventu ce s-au triimis cu 30 lei hazne la 
Ţarigradu la mai 24 1 764 iuni 1 1  
chelt(uiala) drumului la un călăraş mergându la Ţarigradu 1764 iuni 19 

Li pc anii 

la iunie 6 pe 
1 764 iunie 12  
1764 iulie 1 5  

1 764 

33 chelt(uiala) lipcanilor ce s-au triimis cu trebi în luna lui mart(ie) 1 764 pre mâna 
dum(nealor) boierilor caimacami, însă 

Lei bani 

2 un lipcan la Hotinu - mart(ie) 29 
25 un lipcan la Crâm - mart(ie) 30 

3 un lipcan la Câşlă - mart(ie) 30 
3 un lipcan la Focşeni - mart(ie) 3 1  

67 60 chelt(uiala) lipcanilor ce s-au triimis cu trebi în luna lui april prin mâna dum(nealor) 

.f. 4/ V. 

Lei bani 

boierilor caimacami 1 764 iunie 1 O, însă 
Lei bani 

2 
3 
6 

Lei hani 
1 5  
1 5  

1 
2 
1 
2 
1 
3 

un lipcan la Bender ap(rilie) 2 
un lipcan la Câşlă ap(rilie) 3 
un lipcan la Smil ap(rilie) 3 

un lipcanu la Oru cu Ion comis 
un lîpcan la Oru cu-n cîoh(dar) a lui beno-emenî 
un lipcan la Gălat{i), ap(rilie) 4 
un lipcan la Hotin, ap(rilie) 9 
un lipcan la Găla\i. ap(rilie) 1 0  
un lipcan cu ofiter prusăscu la Ccrnăuti. ap(rilic) 2 
un lipcan la Roman i la Rădăuţi pentru telega, apri(lie) 1 5  
un lipcan la Câşlă cu capricheh(aie), ap(rilie) 15  
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.f: 42 r. 

Lei 
79 

.f. 42 V • .  

bani 
30 

Lei ·bani 

2 

2 
1 
1 
1 

I. CAPROŞU 

un lipcan la Focşeni cu un ofiter neamtu mergând la Bucureşti, 
ap(rilie) 1 5  
un lipcan la Hotin ap(rilie) 20 
p( o )1 2 lipcani : unul la Ocnă i altu la CemăuV ap(rilie) 20 
un lipcan la Focşeni, ap(rilie) 22 
un lipcan cu cărţi la 4 Vnuturi : la Fălciu, la Tutova, la Tecuci, la 
Putna, ap(rilie) 22 

1 
1 
1 
1 

p(o)lun lipcan la Chiş(i)nău, ap(rilie) 23 
un lipcan la GălaV - ap(rilie) 24 

1 

3 

un lipcan la Focşeni ap(rilie) 25 
un lipcan la Galati. ap(rilie) 25 
un lipcan la GălaV cu salahor ap(rilie) 27 
p(o)lun lipcan la pit(arul) Petrache, apr(ilie) 27 
2 lipcani, unul la Hârlău, Dorohoi i CemăuV, i alt(ul) la Ciuhur, 
la Soroca, aprilie 8 
un lipcan ce s-au triirnis la Câşlă, apr(lie) 29 

chelt(uiala) lipcanilor ce s-au t:riirnis cu trebi în luna maiu, prin mâna dum(nealor) 
boierilor caimacami 1764. însă: 

Lei bani 
4 
2 
2 
6 
3 
8 
1 
2 
1 

10  

1 
8 
l 
6 

30 

Lei bani 

la 2 lipcani : unul la Hotin altul la Benderi 
la un lipcan ta·Hotin, maiu 2 
un lipcan tij la Hotin 
un lipcan pre la ţinuturi cu căr{ile cifertului, maiu 3 
un lipcan la Câşlă, maiu 6 
un lipcan la Baltă, maiu 7 
un lipcan la Cernăuţi, maiu 7 
un lipcan la Benderi, maiu 9 
un lipcan la Gălati. maiu 12 
un lipcan la Crâmu cu lovan comis, bez 15 lei ce s-au dat, 
maiu 12 
p(o)l la 2 lipcani la Neamtu i la CernăuV. maiu 1 3  
un lipcan înainte Mării Sale Ktiprtilti zade paşe, maiu 14 
un lipcan la, maiu 14 
un lipcan la Srnil, maiu 12 
p(o)l un lipcan la Gălaţi, maiu 1 5  
p(o)l un lipcan la Chiş(i)nău, mai 1 7  

p(o)l un lipcan l a  Cernăuţi, maiu 19  

6 un lipcan la Smil, maiu 20 
2 un lipcan la Bender pentru 250 cot(i) pânză de corturi, maiu 1 2  

p(o)l unui lipcan la Chiş(i)nău, maiu 2 1  

p(o)l un lipcan la Răbâie cu nişte cari, maiu 2 1  
2 p(o)l 2 lipcani , unul la Hotin i alt(ul) la Chiş(i)nău, maiu 2 1  

p(o)l u n  lipcan l a  Ruginoasa, maiu 22 
p(o)l un lipcan la Chi�(i)n!u, maiu 23 
un lipcan Ia Cernăuţi inainte dum(nealui) Răsni-efendi cu 
Gavri lachi uşer, mai 24 

1 un lipcan la Hotin, maiu 27 
p(o)l un lipcan la Chiş(i)nău, maiu 28 
p(o)l un lipcan la Gălati. maiu 28 

2 un lipcan la Hotin, maiu 3 1  
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3 un lipcan la Câşlă, maiu 3 1  
p(o)l un lipcanu cu Mehtup la Răsni-efendi, maiu 3 1  

3 1 1  

p(o)l un lipcanu la Bârladu, 1a Fălciiu cu cărţi pentru conacu paşii 
ce vini de la Focsani, maiu 3 1  

• 

1 1 1  60 - lipcanilor ce s-au triimis în luna lui iuni, 1764, însă :  

f 43 r. 
Lei bani 

f 43 V. 

Lei bani 

3 1 0  301 

_t: 44 r. 

Lei bani 
30 

30 

30 

20 

20 
1 0  
1 0  

p(o)lun lipcanu la  Suceav(a). iunie 4 
7 un lipcan în mezil la Bucureşti, iunie 4 
9 3 lipcan(i) la Smil, iunie 7 
2 unui lipcanu ce-au venit de la Bucureşti, iunie 6 

Lei bani 

2 
1 
8 
3 
2 
1 
3 

2 
1 
1 
3 
1 

20 
2 
6 
3 
4 

Lei bani 

2 
14  
5 

1 0  

un lipcan la Hotin, iunie 8 
un lipcan la Chiş(i)nău, iunie 9 
2 lipcani cu dum(nealui) Vasilachi înaintea paşii, iunie 9 
un lipcan la Câşlă, iu(nie) 10  
un lipcan la Focşeni, iunie 10 
un lipcan la Chiş(i)nău, iunie 1 1  
un lipcan pe calul lui cu mehtupuri împărăteşti la Focşeni, 
iunie 13  
un lipc�n la Focşeni, iunie 1 3  
un lipcan la med(elnicer) Vasilachi, iunie 14 
un lipcan la Fălciu, iunie 1 5  
un lipcan de Bucureşti la Bucureşti, iunie 1 7  
un lipcan la Soroca, iunie 20 
un lipcan la Crâmu, iunie 22 
un lipcan la Focşeni, iunie 22 
un lipcan la Smil, iunie 22 
un lipcan ce-au venit de la Bucureşti, iunie 23 
la 2 lipcani cu stol(nicul) Leonaş de la Hotin, iunie 25 

un lipcan la Hotin, iunie 26 
la 6 lipcani pre la �nuturi, iunie 30 
un lipcan la Oru bez 15 lei ce i s-au mai dat, iunie 30 
un lipcan mergând cu un cioh(odar) a lui bena-emeni de la Oru 
calesî păr-la Or, prin mâna dum(nealor) boierilor coimacwni 

Caftanile 

un caft(an) pc dum(ncalui) Ştefan fost vel logof(ăt) 1 764 iunie 6 
un cafl(an) pc dum(ncalui) Ion Cant(a) , fl!icându-să dum(ncalui )  vei 
vist(iernic) 1 764 iunie 6 
un caft(an) pe dum(nealui) Costache Guliiano, făcându-s(e) vei spat(ar) 1 764 iunie 6 

un caft( an) pe dum(nealui) Cmtachi Conachi. flc§ndu-�(e) vei banu 1 764 iunie 6 
un caft(an) pc dum(nealui) Manolachi, făcându-s(e) vei vei pah(arnic) 1 764 iunie 6 
un cafl(an) ce s-au îmbrăcal pc Tofan făcându-s(c) vtnr(i) uşcriu 1 764 iunie 6 
un caft(an) pe Ştefan Harmuzachi, făcându-s(e) vt(ori) vist(ier) 1 764 iunie 9 
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10  
10  
10  
10 
10 
10 
20 
10  
10  
10 
10  

270 

f 44 V. 

Lei 

14 

20 

29 

19 

12 

4 
1 50 

3 660 

332 

.f 45 r. 
Lei 

1 79 

bani 

96 

1. CAPROŞU 

un caft(an) pe Toader Vârnav făcându-s(e) tret(i) vist(ier) 1764 iunie 9 
un caft(an) pe Tănas(ă) Gosan, făcându-s(e) logo(o)f(ăt) de vist(e)rii 1 764 iunie 9 
un caft( an) pe dum(nealui) Lăscărachi Ros(e)t, făcându-s(e) tret(i) log(o)f(ăt) 1764 iunie I l  
un caft(an) pe ceauşul de mehteri 1764 iunie 1 1  
un caft(an pe Neculai Dracu, făcându-s(e) vel sulger 1764 iunie -l i 
un caft(an) pe durn(nealui) f\rghirie, făcându-s(e) vei sărd(ar} 1764 iunie 1 5  
un caft(an) pe dum(nealui) lordachi Panaiotachi, făcându-s(e) vel com(i)s 1764 iunie 16 
un caft(an) pe dmn(nealui) Grigoraş Leon, făcându-s(e) star(o)ste de Putna 1764 iunie 23 
un caft( an) pe dum(nealui) 2, făcându-s(e) sărdar la Galaţ(i) 1764 iunie 23 
un caft(an) pe lliiaş, făcându-s(e) starost(e) la Cemăup 1764 iunie 9 
un caft( an) pe Mehmet ,făcându-s(e) mehteriaş 1764 iunie 16  

Curte g( o )spod 

pentru 4 testeli hârtii turcească, cât(e) 3 p(o)l lei, prin mâna dum(nealor) boierilor 
caimacami 
pentru 832 topuri de masala ce-au arsu la curt( e) g( o )spod în 32 zile ce-au şezut 
măriia sa Grigorie Ion vod(ă), câte 26 topuri pe zi, prin mâna dum(nealor) boierilor 
caimac ami 

60 pe o sinie de 14 ocă i 3 litre, cât(e) 2 p(o)l lei oca, pentru trebuinta g(o)spod, prin 
mâna dum(nealor) boierilor caimacarni 

60 12  oc(ale) prav de puşcă de s-au slobozit turnurile la Curban baieram, prin mâna 
dum(nealor) boierilor caimacami 

60 pe 1 O vedri păcură i 300 topuri pentru trebuinta masalalilor i o pieli ce s-au luat 
pentru dresul dobelor 1764 mai 28 
pentru 2 berbeci ce s-au tăiat între tuiuri, la venirea domniei 1764 
pentru 1 50 vedr(e) vin ce s-au luat la pivnita g(o)spod 1 764 iuni 7 
cheltuială ce s-au făculU prin mâna lui Gavrilaş uşer cu aşternutul curţilor 
g( o )spodu 1764 

53 cheltuial(a) ce s-au făcutu prin mâna ispravnicului Popii cu meremetul curţilor 

bani 

g(o)spodu, după cum arată anume foaie cu pecet(e) g(o)spodu 1 764 iunie 1 3  

54 geamuri de steclă ce s-au pus la fcresteli de la curt(e) g(o)spodu, tnsă : 
Lei bani 

33 90 
3 90 

46 48 
5 96 

62 1 05 
1 0 

1 5  

1 105 
56 30 

pe 85 geamuri, cât(e) 1 8  parale 
pentru trccut(ul) acestor 85 geamuri 
pe 232 geamuri de mijloc, cât(e) 8 parale 
pentru făcut(ul) acestor 232 geamuri 
pe 503 geamuri mici, cât(e) 5 parale 
pentru trecut(ul) acestor 503 geamuri 
pe 75 geamuri de mijloc ce s-au pus la casa dascălului Evghcnii 
pentru trecut(ul) ace:gtor 75 geamuri 
pentru Lopuri de masalalc la drumul Ţarigcadului de la Sălivrie 
pîn-la Găla\i. pen mâna lui Anastas(ic) vt(ori) armaş 

4 478 53 1 

CuJulfif! i L'ic;h( ii )dtlrie 
1 5  pentru stecle i carafile i păhar(e) ce au luat vei cupar pentru masa g(o)spodu 1764 iuni 9 
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30 pe 1 5  odi vutcă ce s-au cumpllrat la curte g(o)spod pren mâna dum(nealui) vel 

cupar, cât(e) 2 lei oca 1764 iuni 1 1  
------

45 

f 45 v. 

Lei bani Grajdiul g(o)spodu 

735 s-au datu, însă 
Lei 

250 pe o pllreche hamuri cu paftali i cu moturi 
400 pe o c::arătă ce s-au luat de la beizade 

85 meremet(ul) ce s-au făcut la această carătă cari s-au luat pentru g(o)spodu 
pren mâna dum(nealor) boierilor caimacami 1764 

100 pentru un rădvan ce s-au cumpărat pentru trebuinta g(o)spodu prin mâna dum(ilor 
sali) boierilor caimacami 1764 

1 000 pentru 500 stoguri fânu ce s-au făcut pentru trebuinta grajdului g(o)spod, câte 2 lei 

stogu, însă: 
500 de făcut 
500 de cllrat 1764 iulie 9 

1 835 

f. 46 r. 

Lei bani Bac:şişurile 

52 45 1 s-au dat la oamenii dum(nealui) salahor-agas(i) prin mâna dum(nealor) boierilor 
caimacami, însă I l  ugh(i) zlingirlii i 5 nisfieli tunuz i 3 nisfiele zllrii i 2 zlingiri i 
4 lei 45 bani ce s-au dat la un ciob( o )dar 1764 

f. 46 v. 

Milile 

5 pentru îngropare unui uşcrel, prin mâna dum(nealor) boierilor caimacami 1764 
5 pentru îngropare lui Mih(a)lache Endreniliu siiman, prin mâna dum(nealor) boierilor 

caimacami 4 1764 
5 lui Dumitru Hllrsi de la Braşov, mi1(ă) de la g(o)spod(stva) 1764 iunie 13  
4 preutului Ştefan din satul Albeştii ot Vasluiu, milli de la g(o)spod(stva) 1764 iunie 16 
5 Irinii, femeie lui Ion de la Rlzina, mil(ă) de la g(o)spod(stva) 1764 iunie 16  
5 mil(ă) de la g(o)spod(stva) la un codrian bolnav 1764 iunie 26 
3 mil(ă) de la g(o)spod(stva) lui Iacov ce-au fostu jid(ov) şi s-au botezatu pe luna 

lui iulie 1764 iunie 28 

Lei bani 1764 iunie 28 
10 
1 5  
57 

59 63 

369 66 

lui Toader, om streinu, mil(ă) de la g(o)spod(stva) 
mil(l) de la g(o)spod(stva) lui Grigoraş sin Sandul bulucbaş 

Ri ... eric:ile 

1764 iunie 2 1  
1 764 iunie 23 

fllclii de cear(l) ce s-au făcut la biserica dispre g(o)spojda de Paşti, prin mâna 
dum(nealor) boierilor caimacami 1764 
preuţilor de la bistrica g(o)spodu i de la biserica g(o)spojdii i tircovnicilor i 
calinarşilor ce au să ia la zi întăiu a lui martu cu 1 54 lei ce-au luat de la dum(nealor) 
buierii �ilimil�illlli din 739 lei 12 bani ce au si ia cu hrisov g(o):spod pentru 
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5 

I. CAPROŞU 

pomazaniile obicinuite i pentru îmbrăcăminte lor, bez 369 lei 66 bani ce iaste să li 
s(e) de la zi întăiu a lui săpt(embrie) 1764 
la mănăstire Precis ta ot Găla� mergându g( o )spodu la biserică 1 764 

.f: 47 r. 

Lei 
62 

bani 
1 1 7 

497 601 

.f. 47 V. 

Lei bani 

făclii de cear(ă) ce s-au făcut la amândouă bisericile g(o)spodu pe luna lui iunie cu 
6 lei pentru spălat(ul) catapitezmii, însă :  

ocă dram( uri făclii 

1 5  
2 
9 
3 
2 
8 

2 

44 

200 

200 

5 în sfesnicile cele mari câte 3 ocă una 
' 

2 în sfeşnicile cele de argint câte 1 ocă 
1 8  în colţurile sfeşnicilor câte p( o )1 ocă 
28 în policandri câte 50 dramur(i) 

făclii de cetit părin\ii 
4 în sfeşnicile de la biserica ot gospojda celi mare câte 

2 ocă 
8 pen colturile sfeşnicilor tij câte 100 dramur(i) 

12  în policandru tij 

fac câte 54 parale oca 

Viile �:(o )spod 

1 14 lucrul viilor de la groapă de primăvară prin mâna dum(nealor) boierilor caimacami, 
însă: 

Lei 

35 
42 
35 

1 14 

bani 

75 
90 
75 

pe 28 pol pogoane, câte 50 parale de păruit 
pe 57 000 haragi, câte 2 000 de pogon şi miia câte 90 bani 
de săpat câte 50 parale de pogonu 1764 

Cheltuiala Visteriei 

76 obicinuita chelt(uială) a Visteriei pe luna lui april(ie) în căimăcămie, însă: 

7h 

f. 48 r. 
Lei 

58 

2 1 0  

bani 

50 hârtii 
1 5  ceară tare neagră 
9 60 pânză de pungi cu 60 bani de cusut 

60 cerneală i şfară 
chell(uiala) Visteriei pe l una lui maiu în căimăcămie asemene 

obicinuita chelt(uiaUl) a Visteriei pe luna lui iunie, însă : 
Lei bcmi 
40 

9 
6 
1 

hârtii 
pânză de pungi cu 60 bani de cusut 
cca•·ă rare 
p(o)l cerneală i şfară 

1 764 

1 764 
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SAMA VISTERII Ţ ĂRD MOLOVEI PE ANUL 1764 3 1 5  

Pentru muc:aeseaoa zaherelii 

150 osteneala pit(arului) Ioan Chirica fiindu purtătoriu de griji zaherelii ce s-au pogorât 
de pre la ţinuturi la schele Gălaţilor la rânduiala de primăvară 1 764 

2 843 30 paguba zaherelii ce s-au cumpărat de s-au dat la schele(le) Gălaţilor pist(e) preţul ce 

.f. 48 V. 

Lei ani 

_t: 49 r. 

Lei bani 

s-au dat din schele, însă : 
Lei bani 

1 2 1  

Lei 

209 

105 
600 

82 

5 1  

ani 

pe 121  chile lui Alii Morana i Maia olu Raiz, câte 1 leu chila ce 
s-au dat prin mâna pit(arului) Chirica 

pe 209 chile lui Mehmet Răiz câte 1 leu chila, prin mâna 
pit(arului) Chirica 
prin mâna pit(arului) Chirica 
pe 600 chile lui Osman i Gheorghie Răiz tij 

60 pe 1 1 O chile lui Hasan Ciorbagiolu i Ali Cearşarnba oglu câte 
90 bani 

30 pe 26 pol chile ce-au cumpărat pit(arul) Chirica �e la Iamandi ot 
Tutova care au dat câte 1 pol leu pe chilă piste preţul ce-au luat 
din schele 

281  1 02 pe 22 1 chile 17  demerlii, câte l leu chila ce-au cumpărat pit(arul) 
Chirica de la ţinutul Covurluiului, bez câte 4 lei pe chilă ce-au 
luat din scheli 

625 

Lei bani 

pe 500 chile, câte 1 leu 30 bani ce-au cumpărat dum(nealui) 
Banul Toader cap(i)t(a)n de la ţinutul Neamţului câte 4 lei 
30 bani chila cu 1 leu 30 bani chirie păr-la Gălaţ(i), din care 
luându-să 4 lei din scheli pe cjâhilă a rămas pagubă aceşti câte 
1 leu 30 bani de chilă 

336 8 1  pe 320 chile i 9 demerlii ce s-au cumpărat de la ţinutul Tecuciului 
prin mâna med(elnicerului) Pascal piste preţul ce s-au dat din 
scheli adecă :  1 82 chile 1 demerlii, câte 1 p(o)l leu chila, 1 12 chile 
14 demirlii îndoiet câte 5 chile 1 demirlii arnăut, câte 1 p(o)l leu 
chila 

500 chirie pe 1 00  merţi grâu ce-au cumpărat Ştefan gramaticu de la 
Neamlu, câte 60 bani chirie de merti 1 764 

30 pentru 2 ciuhucc �i o tabacheră ce s-au dat dar lui emin efendi pentru zahercSoa ot 
Smil, prin mâna dum(ncalor) boierilor caimacami 

-------

3 023 301 

.f. 49. V. 

Lei bani Alte cheltuiele 

3 unui beşliu mergând la Galaţ(i) cu un surgun la ap(rilie) 9, prin mâna dum(nealnr) 
boierilor caimacami 1 764 

3 unui beşleu megând la Galaţ(i) cu un surgun la martu 28, prin mâna dum(nca1or) 
boierilor caimacwni 1 764 
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3 

14 

12 

1 50 

250 
5 

30 

.f 50 r. 

Lei bani 

1 8  60 

4 90 

5 60 
60 

7 

75 101  

.f 50 V. 

Lei bani 
58 74 

1. CAPROŞU 

pentru 2 astari ce s-au cumpărat de s-au făcut muşamali, prin mâna dum(nealor) 
boierilor caimacami 
chelt(uiala) la un ogeacu-ceauş de la Hotinu înpreună cu 2 nobeccii cari au dus 2 
turci vinova\(i) la Hotin ce-au ucis un harabagiu, prin mâna dum(nealor) boierilor 
caimacami 1 764 
s-au dat, însă 6 lei la 2 beşlei i 6 lei la 4 levin\i mergând după nişte tâlhari ce s-au 
auzit că umblă piste Prut, prin mâna dum(nealor) boierilor caimacami 1764 
pentru cheltuiala cuhnii dum(nealui) post(elnicului) Antioh Carage pe o lună, prin 
mâna dum(nealor) boierilor caimacami 1 764 
chelt(uia1a) dumisale sulgeriului Leon, prin mâna dum(nealor) boierilor caimacami 
la un beşleu mergând la Galaţi cu un vinovat, prin mâna dum(nealor) boierilor 
caimacami 1764 
lui Anastas(ie) care a venit de la Crâm cu porunci de la mărie sa hanul, prin mâna 
dom(nii)lor sale boierilor caimacami 1764 

care bani s-au chelt(uit) cu un steag ce s-au făcut la beşlei, prin mâna dum(nealor) 
boierilor caimacami 1764 
care bani s-au chelt(uit) cu dum(nealui) Carage, prin mâna dum(nealor) boierilor 
caimacami 1 764 
pentru 2 muşamali ce s-au luat prin mâna dum(nealor) boierilor caimacami 1764 
pentru un ataru ce s-au luat de trebuin\a gospod prin mâna dum(nealor) boierilor 
caimacami 1 764 
s-au dat prin mâna dum(nealui) Hrisosculeo ag(a) la carăle ce-au cărat gunoiu, şi la 
păduri mâncare oamenilor de au tocmit drumul de pe iaz 1764 
s-au chelt(uit) cu steagurile ce s-au făcut prin mâna dum(nealor) boierilor 
caimacami, însă: 

Lei bani 
63 101  

7 60 
4 60 

pe 85 coti rupsadal ce s-au pus la 10 steaguri, adecă: 
4 steaguri levenţilor 
2 steaguri în curte 
4 steaguri la hăt(mănie) 
1 steag căp(i)t(anu1ui) de vânători 
1 steag la vei căp(i)tan 
croitoriului de lucru 
5 găitanuri cu cănafuri ce s-au făcut la steagur(i), bez 4 ce s-au 
pus din celi vechi 1764 

chelt(uiala) ce s-au făcut cu aşternutul casălor ot Frumoasa, prin mâna dum(nealor) 
boierilor caimacami, însă :  

Lei hani 
58 74 chelt(uiala) ce s-au făcut cu aşternutul casălor ot Frumoasa, prin 

mâna dum(nealor) boierilor caimacami, însă: 
Lei bani 

1 5  1 O hogasi i de s-au pus dos uri la 2 5  peri ni 
1 2  I 08 l O ocă 300 dramur(i) humhacu la o sălte Ia 3 peri ni mici 
1 0  83 5 p(o)l astarea la aceste i la 15 per:ini mari i 3 macaluri de cit în 

casii solului 
8 1 05 35 p(o)l coti p3.nză moschicească la 6 perdeli la feresti tij 

60 24 halcali i găitanu i ată la perdeli 
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f. 51 r. 

Lei bani 

4 
2 

5 

3 

1 
1 

Lei 

92 

SAMA VISTERll Ţ ĂRll MOLOVEI PE ANUL 1764 3 17 

90 15 rogojini 
60 2 hirtii, ţinte galbene, tinte de fier, meşini, plata săhlidăcarilor 

pentru aşternuturile lor 
lucrul i aţli la o sălte i 3 perinuţi, 3 macaturi, 15  perini mari, i 
6 perdeli de feresti 

99 lucrul la 9 macaturi, câte 10 bani şi 26 perini câte 3 bani şi 
54 bani atli 

6 lucrul la 42 perini, câte 1 para de înfăţat 
90 ibrişin de cusut postajile i aţ(ă) la înfăţat perinile, de făcut 6 

viergi de fer la 6 perdeli la feresti 

bani 

105 8 mindiriuri i 26 perini ce s-au cumpărat, care au tras 599 ocli, şi 
scăzându-să 48 ocă pânză rămân 55 1 ocă, câte 1 5  bani oca, şi 240 
coţi pânză câte 4 parale 

3 9 950 draniţ(i) câte 8 parale suta i 1 900 cui câte 2 p(o)l parale suta 
ce s-au sindilit casăle • 

1 8  90 25 cot(i) flanela, câte 90 bani 
23 52 31 coţ(i) 2 rupi cit bun subţiri, câte 90 bani 
15  36 24 p(o)l coţi cit al doile mână câte 85 bani 
32 30 43 coţi flanela, câte 90 bani 
26 26 perini câte 1 leu 
29 30 9 p(o)l coţi postav novigatonu 1764 

60 chelt(uiala) rarlilor pe luna lui maiu, prin mâna dum(nealor) boierilor 
caimacami 1764 

9 s-au chelt(uit) cu 8 ţente ce s-au făcut călăraş(i)lor de Ţarigradu 1764 iuni 23 
5 s-au dat la un siiman ce-au venil de la măria sa sultanu cu iarlâc pentru pricina lui 

Teven jid( ov) 1764 iuni 23 
10  pentru doftorii ş i  mâncarea unui codrean ce I-au lovit un armăsari de i-au stricat 

piciorul 1764 iuni 10 
15  pentru 2 dobe i 3 ziluri i 3 părechi nagarali 1764 iuni 22 

j. 51 V. 

Lei bani 
10 

3 

ce s-au trimis la capicheh(aia) de Câşlă pentru cheltuiala a 3 iarlâcuri : unul pentru 
hat(manul) de Dubăsari i unul pcnlru Dunduc mârza i unul pentru beiu mârza să i să 
ridice câşla din satul Costcşti 1 764 iuni 22 

pe 2 berbeci ce s-au ual la dum(nealui) capegi-baş(a) schemni aga de i-au tăiat la 
------- Curban baeram la GAlaV 1 764 

945 85 ' 

Lefile turcilor 
36 beşliagăi celui vcchiu ot Găla\i re 6 zile a lui mart prin mâna dum(ncalor) boierilor 

caimacami 1764 
20 beşleagăi de Hârlău pe 1 5  7 i lc a lui mart prin mâna dum(nealor) boierilor 

caimacami 1 764 
4 1 6  beşleagăi beşleilor de Iaş(i) pe 2 luni: ap(rilic)-maiu, câte 208 lei pe lună, adecă 

1 9H lei heşleagăi , heşleilor 10  lei .  .lui Ahmed aga, frat(ele) beşleagăi, prin mâna 
dum(nealor) boierilor caimacami 1 764 
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3 18 1. CAPROŞU 

f. 52 r. 

Lei 
1 70 

374 

1 35 

70 
1 80 
20 
32 

1 56 

270 

bani 
beşliagăi of Focşeni pe 2 luni : ap(rilie)-maiu, câte 85 lei pe lună prin mâna 
dum(nealor) boierilor caimacami 1764 
sărdariului de Găla� i nef(eri)lor lui pe 2 luni : ap(rilie)-maiu, câte 1 87 lei pe lună, 
prin mâna dum(nealor) boierilor caimacami 
beşliagăi de Bârladu i nef(eri)lor lui pe 3 luni : ap(rilie), maiu, iuni, câte 45 lei pe 
lună 1764 
beşliagăi de Huşi pe 2 luni : ap(rilie)-maiu, câte 35 lei pe lună 1764 
beşliagăi de Chişinău i neferilor lui pe 2 luni : ap(rilie)-maiu, câte 90 lei pe lună 
iazagiului ot Chişinău pe 2 luni : aprili, maiu, câte 10 lei pe lună 1 764 
beşliagăi ot Orheiu pe 2 luni : ap(rilie)-maiu, câte 16 lei pe lună 1 764 
beşliagăi de Soroca i nefer(i)lor lui pe 3 luni : april, maiu, iunie, câte 52 lei 
pe lună 1 764 
beşliagăi de Movilău i neferilor lui pe 3 luni : ap(rilie ), maiu, iunie, câte 90 lei pe 
lună 1764 

165 beşliagăi de Cernăuţi i neferilor lui pe 3 luni : ap(rilie), mai iuni, câte 55 lei 
pe lună 1 764 

80 beşliagăi de Hârlău i neferilor lui pe 2 luni : ap(rilie ), maiu 1764 

j. 52 V. 

Lei bani 
35 
80 
66 80 
50 

1 87 

beşliagăi de Botoşani pe iuni, însă 1 5  lei beşliagăi i 20 lei la 4 neferi 1 764 
emiclicul lui Osman ceauş-aga pe 2 luni : maiu, iuni, câte 40 lei pe lună 1764 
emeclicul mehterilor turci pe 2 luni : ap(rilie) maiu, câte 33 lei 40 bani pe lună 1 764 
beşliagăi i nef(erilor) ot Focşeni pe iuni 1 764 
sărdariului i nef(erilor) ot Gălaţi pe iuni, însă 50 lei dărdariul(ui) i 12  od(o)baş(ei) i 
125 la 25 neferi ai sărdariului 1764 

35 beşl.iagăi de Huş(i) pe iuni, însă 1 5  lei beşliagăi 20 lei la 4 neferi 1 764 
50 beşliagăi ot Cernăuţi pe iuli, însă 25 lei beşliaga i 25 la 5 neferi 1 764 -------

2 657 801 

60 

1 00  
1 0  

.f. 53 r. 

Lei bani 
20 
60 

1 0  

5 

30 

1 0  

300 

Lefile c:reştinilor 

emeclicul med(elnicierului) Vasilachi pc 2 luni : ap(rilie)-maiu, câte 
pe lună 
emeclicul lui Ştefan mchtupciu pc 2 luni : ap(rilic)-maiu, câte 50 lei pe lună 
lui Lrel(i) u�cr pc 2 luni : ap(rilie)-maiu, câte 5 lei 

30 lei 
1 764 
1 764 
1 764  

lui Stai pisariu pe april 1 764 
emeclicul la 9 uşerei i un odagiu pc 2 luni : april-maiu, câte 30 lei pe lunl prin mâna 
dum(nealor) boierilor caimacami 1 764 
emeclicul lui Grigori ceao;ornicar pc 2 luni : april-maiu, prin mAna dum(nealor) 
boierilor cairncami 
diaconul de la bisărica g(o)spod de pe poartă pc april, prin mAna dum(nealor) 
boierilor caimacami 1 764 
leafa şi emcclicul nevestii lui Locman gerah pe 2 luni : april-maiu, prin mâna 
dum(ncalor) boierilor caimacami 1 764 
emeclicul hucătar(u)lui de la casile de Beilicu pe 2 luni : april-maiu, câte 5 lei 
pe lună, prin mâna dum(ncalor) boierilor caimacami 1 764 
capicheh(aiei) de Crâmu pe 3 luni : ap(rilie)-maiu-iuni ,  câte 1 00  lei pe lunli, prin 
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100 
140 
60 

.f. 53 V. 

Lei 
1 50 
20 
24 

10 
30 
24 
24 
36 
52 

546 

f 54 r. 

bani 

SAMA VISTERTI Ţ ĂRll MOLOVEI PE ANUL 1764 

mâna dum(nealor) boierilor caimacami 
capicheh(aiei) de Câ�lă pe 2 luni : april, maiu, câte 50 lei pe lună 
capicheh(aiei) de Benderiu pe 2 luni : april-maiu, câte 70 lei pe lună 
lui Neculi sulger capicheh(aia) de Smil pe 2 luni : april-maiu, 
pe lună 

3 1 9  

1764 
1764 
1764 

câte 30 lei 
1 764 

capicheh(aie) de Hotin pe 3 luni : ap(rilie), maiu, iuni, câte 50 lei pe lună 1764 
căp(i)t(anului) de menzilul Foc�anii pe 2 luni : april-maiu, câte 10  lei pe lună 1 764 
trâmbacilor i tobo�(aru)lui surmaciului ot Foc�eni pe 2 luni : april-maiu, câte 12  lei 
pe lună 1 764 
căp(i)t(anului) de menzilul Focşanii pe maiu 1764 
trâmbacilor ot Chişinău pe 2 luni : ap(rilie)-maiu, câte 1 5 lei pe lună 1764 
pisariului ot Soroca pe 3 luni : ap(rilie), maiu, iunie, câte S lei pe lună 1764 
pisariului ot Cernăuţi pe 3 luni : ap(rilie), maiu, iunie, câte 8 lei pe lună 1764 
s-au chelt(uit) la Episcopii Rădău\ului pe 2 luni : mart-april 1764 
care bani s-au chalt(uit) la Episcopie Rădăuţului, pe 2 luni : maiu-iuni 1764 
levenţilor pe april, prin mâna dum(nealor) boierilor caimacami 

Lei Steagul lui Gheorghe cap( i)t( an) 
10 Gheorghe cap(i)t(an) 
8 odobase 

' 

8 - -, ceausul 
' 

6 baeractariul 

Lei bani 
Lei bani 
150 30 liudi levenţi câte 5 lei 
1 82 fac 
1 82 steagul lui Leondari cap(i)t(an), asemenea 
1 82 steagul lui Neculi cap(i)t(an), asemenea 

3 emeclicul la 2 mărturărit(e) moldovenci, câte 4 parale pe zi, prin mâna dum(nealor) 
boierilor caimacami 1764 

50 capicheh(aiei) de Hotin pe iulie 1764 
15  lui Gheorghe cântăret de la biserica g( o )spod pe 3 luni : ap(rilie ) ,  maiu, iuni 1764 
5 diiaconului de la Biserica g(o)spodu, pe maiu 1764 

10 cap(i)t(anului) de la menzilul Fm:�.:nii, pe iuni 1764 
1 O trâmbacilor i surlacilor ot Focşeni pe iuni 1764 
10 cap(i)t(anului) de la menzilul Găla!i .  pe iuni 1764 
5 pisariului din Cernăuţi, pe iuli 1764 

1 949 

.f. 54 V. 

Lei 
I I M  500 

1 829 
4 050 

3 375 

Extruct de adunarea sumelor de bani ce s-au cheltuit cu pecetluituri �( o)spodu 
bani 

bani trimiş (i) la Ţarigrad 
1 1 6  dubânzile 

zahereaoa 
1 1 O chereslea i salahori 
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320 

1 50 
7 973 

18  521 
4 962 
1 140 
5 061 
3 855 
6 879 
1 358 

627 
624 

.f. 55 r. 

Lei 
1 1 10 

935 
1 846 

278 
878 
9 10  
301 
270 

4 478 
45 

1 835 
52 
57 

497 
1 14 
210  

3 023 
945 

j: 55 V. 

Lei 
2 657 
1 949 

201 305 

1. CAPROŞU 

obicinuite1e avaieturi 
60 la porţi 
10  darur(i) la  agi mari 
67 pentru ridicarea mării sale vodă 
80 pentru ridicarea mării sale Grigorie Ioan vodă 

105 daruri la turci 
la locuri ştiute de g(o)spod(stva) 

66 conacile 
55 cheltuiala musafirilor 
20 pentru nezamu 
90 darur(i) la creştini 

bani 
96 

80 

1 1 3 

30 

53 

45 

6 

30 
85 

bani 
80 

celor trimiş(i) cu hazneli 
celor trimiş(i) pre la sarhaturi 
celor triimiş(i) în părţi streine 
celor triimiş(i) cu trebi 
chiriile 
călăraşii de Ţarigradu 
lipcanii 
caftanile 
Curte g( os )pod 
cupărie i ciohodăria 
gradiul g(os)pod 
bacsis urile . .  
milele 
bisericile 
viile g( os )pod 
cheltuiala Visteriei 
pentru mucaesiaoa zaherelii 
alte cheltuiale 

'lefile turcilor 
lefile crestinilor , 

77 p(o)l fac piste tot bani cheltuiţ(i), carii scăzându-s(e) elin 2 1 8  833 lei 92 bani suma 
veniLurilor aceştii sămi mai rămâne rămăşită 17 528 lei 14 p(o)l banP. 

Ştefan Ruset vel log(o)f(ă)t <m.p.> ; Ion Sturze vei vor(nic) <m.p.>; L(upul) Balş vei vor(nic) 
<m.p.>; Vas(i)le Ros(e)t hatman <m.p.>; Vas(i)1e Razul hatman <m.p.>. 

Arh. St. Rucureili. Doc. istorice (Fond Bibl. Acad. Rom.). CMXIX d. Condicii. in folio. legati in piele: de culoare 
brun-roşietică (30,5><2 1 ,2 cm). numlrind 55 de file scrise de doull mâini (dăruită Academiei Române de D.A. Sturza la 
7 ianuarie 1 900). sigiliu domnesc inelar. octogonal. in cemealll roşie. 

' Sumele de la total sâm repetate in greceşte. 
2 Loc liber in texl. 
' Această socotealA este repetatll in greceşte ; sub textul grecesc. sigiliul domnesc inelar. octogonal. 
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VIOLET A ONIŞORU 

REVOLUŢIA RUSĂ ŞI FRONTUL ROMÂNESC. 
DOCUMENTE 

Primul război mondial a bulversat întreaga societate şi a stabilit o nouă ierarhizare la nivelul 
Marilor Puteri. Efectele conflictului au fost amplificate şi prin conjugarea, nedorită, cu repercusiunile 
revoluţiei bolşevice din 19 17. România - ţară cu o economie preponderent agrară - nu putea oferi la 
cumpăna secolelor XIX-XX condiţii pentru dezvoltarea unei mişcări socialiste de tipul celei din 
Germania sau Franţa, state puternic industrializate. De acea, la noi ideile socialiste au fost propagate mai 
ales în rândurile intelectualită�i. prin intermediul cluburilor socialiste. Abia în 1 893 a apărut Partidul 
Social Democrat al Muncitorilor din România, care a activat doar şase ani . Falimentul său a fost 
determinat de ceea ce s-a numit în epocă "trădarea generoşi lor". Este vorba de elita partidului, încadrată 
"din generozitate" în mişcarea socialistă, care a trecut masiv în rândurile liberalilor, contribuind la 
revitalizarea cadrelor acestora. 

La începutul secolului XX, în 19 1  O, reapare Partidul Social Demarat. Izbucnirea primului război 
mondial, care a marcat, printre altele, falimentul internaţionalei a II-a Socialiste, a dus însă la încetarea 
activităţii sale. După conflagraţie, în 19 1 8, el se va reorganiza sub sigla Partidului Socialist. 

Victoria revolu�ei din Rusia a creat premizele apariVei unui puternic focar de propagare a ideilor 
comuniste, situat din nefericire la graniţa ţării noastre. Sub impulsul şi după modelul Kremlinului s-a 
trecut la transformarea partidelor socialiste din jur în partide comuniste. În acest cadru, România avea o 
poziţie bine determinată în planurile Moscovei, aceasta în conexiune evidentă cu divergenţele teritoriale 
şi ideologice dintre cele două state. 

Prezentăm în continuare patru documente care ilustrează situa�a de pe frontul românesc din 1917 ,  
descoperite de noi în fondurile de arhivă. Este vorba despre traduceri din două jurnale care apăreau în 
Rusia revoluţionară sau erau dedicate frontului, din care reiese starea confuză ce domnea la Petrograd, 
luptele dintre diferitele facţiuni, propaganda în rândurile ostaşilor. De asemenea, reproducem telegrame 
care surprind reactia părtii române fată de demersurile sustinătorilor lui Kerenski sau a bolsevicilor. ' l ' ' ' 

Importanţa documentelor la care am apelat rezidă în reliefarea începutului stării conflictuale care s-
a conturat după victoria revolutiei comuniste si, mai ales, după Unirea Basarabiei cu Tara 1 •  Puterea 
sovietică a reacţionat stimulând

,
mişcările anarhice din Basarabia şi din alte zone ale Ve�hiului Regat. 

Principalii pioni erau fie alogeni (ruşi, ucrainieni etc .), fie adepţi locali ai ideilor comuniste şi ai 
internaţionalismului proletar. Exemplificăm cu extrase dintr-un raport asupra situaţiei din Chişinău în 
intervalul 1 5-22 septembrie 1 9 1 8 :  

"De la funcţionarul Primăriei Chişinău, Tiscenko, s-a aflat c ă  în diferite centre ale Basarabiei se va 
face o revoluţie contra României . Armata ucraineană a ajutat pe revoluponari. Nobilimea evreiască din 
Chişinău a hotărât să discrediteze pe români prin orice mijloace. S-a hotărât a se face dosarul de crimele 
făptuite în Basarabia şi să fie aruncate toate în spinarea românilor . . .  "2• 

Starea a devenit critică în noiembrie, când, în urma capitulării Germaniei, anarhia s-a declansat si 
în Ucraina. Confuzia şi dezorientarea ce domneau sunt surprinse într-o altă notă informativă, a�up;a 
săptămânii 1 1 - 1 8  noiembrie :  

. 
"În Ucrain�, plină revoluţie. Bolşevicii au ocupat gara Pozdelnaia, se dau lupte între partidul 

ucramean, cu acei care sunt pentru o Rusie Mare. Bolşevicii au ocupat Kamenetz. Guvernul Ucrainei a 
fugit. O companie de şase mitraliere a trecut de partea locuitorilor. Uniunea proprietarilor si populatia 
nebolşevizată a cerul ajutor guvernului român . . . "1. 

' ' 

� Mai mult, la O�essa activa în acelaşi timp o so�.:ielate - care spera ca după retragerea românilor să 
remcorporeze acest tmut4• 

1 Arhivele Nationale Bucureşti, fond Preşedintia Consil iul u i  1.: Miniştri, dosar 30/ 1 9 1 8, f. 2-4. ' Ibidem. dosar 1 9/1 9 11"1 .  f. 1 2. 
J Ibidem, f. 58. 
• Ibidem, f. 56. 
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Aşadar, iată o stare cu adevărat explozivă pe fondul căreia românii au reuşit, totuşi, să pună bazele 
statului na�onal unitar. Documentele următoare ne introduc în atmosfera tensionată din primăvara
toamna anului 19 17, interval decisiv pentru soarta României. 

LISTA DOCUMENTELOR 

1 .  29 august 1917, Editia specială a ziarului "Mesagerul Frontului Român", Arhiva Serviciului 
Român de Informaţii, FD, dosar 6275, f. 17- 18 .  

2 .  3 septembrie 1917, Extras din ziarul "Odeski Listok", ibidem, f. 28. 
3.  24 octombrie 1917, Telegrama comisarului guvernului român Corp 10 către ministrul de interne, 

Ibidem, f. 65. 
4. 7-12  noiembrie 191 7, Schimb de telelgrame între autorităţile militare ruse şi române, Ibidem, f. 

75-77. 

DOCUMENTUL NR. 1 

Edi�e specială "MESAGERUL FRONTULUI ROMÂN" 29 august (1917) 

COMPLOTUL ÎMPOTRIVA REPUBLICEI 
TELEGRAMA LUI KERENSKI 

La 26 august generalul Cornilov a trimes pe membrul dumei Vladimir Nicolaevici Livov, cu 
cererea ca guvernul provizoriu să predea generalului Cornilov întreaga putere civilă şi militară. 
Exactitatea împuternicirei a membrului dumei a lui Livov, care li-a făcut o astfel de propunere, a fost 
după aceasta confirmată de generalul Cornilov în convorbirea avută cu mine pe fir direct. 

Observând în apariţia acestei cereri adresată prin persoana mea, guvernului provizoriu, o dorintă a 
unor cercuri din Rusia să se folosească de greaua situatie a Statului pentru a stabili în ţară ordine de stat 
potrivnică drepturilor câştigate de revoluţie, guvernul provizoriu a recunoscut ca necesar pentru salvarea 
Patriei, libertăţii şi regimului republican, să mă împuternicească pe mine să iau cele mai urgente şi 
hotărâtoare măsuri pentru ca de la rădăcină să tai orice încercări îndreptate asupra autorităţii superioare 
ale statului şi asupra drepturilor cetătenilor câştigate prin revoluţie. 

Toate măsurile necesare pentru paza libertăţei şi ordinea în ţară se iau de mine, şi aceste măsuri 
populaţia le va cunoaşte la timp. Odată cu aceasta ordon: 

1) Generalul Cornilov să predea însărcinarea de Generalism suprem, generalului Klembovski ; 
Generalismul armatelor frontului de Nord, care pune stavilă drumului spre Petrograd, Generalul 
Klembovski în mod temporar să ia în primire însărcinarea de Generalism suprem, stabilindu-se în Pacov. 

2) Declarând starea de asediu în oraşul Petrograd şi judeţul Petrograd, am dispus să fie aplicată în 
aceste localităţi dispoziţiunile cuprinse în legile stărei de asediu. 

rac apel la toţi cetăţenii ca în deplină linişte să păstreze ordinea necesară pentru salvarea Patriei .  
Tuturor membrilor armatei şi flotei recomand să îndeplinească în linişte datoria lor de apărători ai PaLriei 
faţă de duşmanul extern. 

Ministru Preşedinte (ss) Kerenski 

ORDINELE GENERALULUI SCERBACEV 

Principala \inlă a trupelor frontului este să apere Patria de duşmanul extern. Evenimentele interne 
întâmplate nu trebuie să daline puterea militară a frontului dovedită în luptele trecute. N u  voi pennite 

www.cimec.ro / www.muzeul-moldova.ro 



REVOLUŢIA RUSĂ ŞI FRONTUL ROMĂNESC 323 

încer�ările de a se folosi de evenimentele ce au loc pentru micşorarea autorităţii organizaţiunii alese în 
margmele drepturilor împuternicirilor date lor de lege. 

28 august (ss) Scerbacev 

Pentru a evita orice explicaţie particulară, în înţelegere cu comisarul frontului, fac apel la trupe să 
îndeplinească în lini�te datoria lor pentru apărarea Patriei de du�manul extern, supunându-se în întregime 
guvernului provizoriu. 

29 august 19 17  (ss) Sacerbacev 
MINISTRULUI PREŞEDINTE KERENSKI ŞI TUTUROR ARMATELOR 

În armatele de pe frontul român este deplină ordine şi linişte, îndeplinind toate ordinele guvernului 
provizoriu, ele consideră toate atacurile împotriva lui ca fiind nelegale. Rog să-mi faceţi cunoscut, a cui 
dispoziţiuni1 de generalism suprem, trebuie să execut. 

(ss) Scerbacev 

DOCUMENTUL NR. 2 

DIN ZIARUL "ODESKI LISTOK" din 3 septembrie 1917 

Pe frontul român - 28 august. Astăzi, în sectorul Ocna, românii au înconjurat din trei părţi 
înăltimea pe care o ocupase dusmanul. În direcţia Câmpulung Moldovenesc unităţile noastre au luat 
înăl�imile care erau în dreptul po�iţiunilor noastre. În ambele sectoare lupta continuă. La 29 august lupta 
continuă în sectorul Ocna. Trebuie să remarcăm vitejia fără seamăn a trupelor ruse care se bat cu 
Puternice unităti dusmane. Pe restul frontului român împuscături. 

' ' ' 

DOCUMENTUL NR. 3 
TELEGRAMA 

Prezentată la V. Câmpului (Maghiara) 
Primită (24 octombrie 19 17) 

Dlui Ministru de Interne 

Vineri 20 octombrie Comandantul Diviziunei 7 corpul 29 rus generalul Zibaroff brav şi energic 
militar a fost omorât cu paturi de puşcă şi lovituri de picioare de soldaţi la Şerbăuţi în Bucovina sediul 
diviziunei. Cauza - soldaţii primind ordin de intrare în tranşee au refuzat, iar delegaţii Comitetului lor au 
cerut generalului să li se dea hrană, carne şi îmbrăcăminte groasă. 

Comisarul Guvernului Corp 1 O 
C. Rădulescu 

DOCUMENTUL NR. 4 
COMISARULUI GENERAL ROMÂN SAVEANU 

Lo 8 noiembrie încep la noi alegerile pentru Adunarea Constituantă. Prin legile ruse�ti se 
garantează libertatea desăvârşită a agitaţici pre electorale. Între acestea, autorităţile române ordonă să se 
rupă placardelc electorale ale diferitelor partide politice ruse;  aşa de pildă a procedat şeful gării Botoşani 
în prezenţa unui membru al Comitetului Armatei la 7 noiembrie ora 1 2  din zi. 
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Un atare amestec în campania pre-electorală e inadmisibil şi poate să provoace urmări fo�te 
serioase. Vă propun cu insisten\ă să dispozaţi neamestecul des�vârşit al r�mâ�lor în chestiunile ruseştt .

. Afară de asta în ultimul timp se adună în oraşul Botoşam trupe romaneşti. Nu cunosc scopul acestei 
concentrări dar circulă cele mai variate versiuni în această privinţă. Consider de datoria mea să vă previn 
că orice amestec al trupelor române în viaţa soldaţilor ruşi poate să atragă după sine urmări funeste. Vă 
rog să luaţi în considerare declaraţia mea de faţă şi să nu refuzaţi de a lua dispoziţiunile corespunzătoare. 

Primiţi încredinţarea stimei mele sincere. 
Comisar al Guvernului Provizoriu pe lângă armata a IX-a (ss) Pecikurof 
7 noiembrie 19 17  

No. 69 1 
Armata de operaţiuni 

COPIE DE PE ADRESA COMISARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI ROMÂN, 
CĂTRE COMISARUL GUVERNULUI PROVIZORIU 

AL ARMA TEl IX-A 

Ca urmare la adresa noastră nr. 2 128 în 9 noiembrie a.c., am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că în 
urma cercetărilor făcute asupra cazului semnalat de Dvs. că şeful gării locale ar fi rupt oarecare afişe 
privitoare la alegerile de Constituantă, s-a constatat că acele afişe fuseseră lipite pe o uşă pe care se face 
multă circulaţie care ar fi fost împiedicată prin staţionarea soldaţilor ruşi doritori de a ceti acele afişe. 

Domnul Comandant Militar al gării de acord cu dl. delegat al Comitetului rus au hotărât ca afişele 
să fie lipite în altă parte şi după lipirea acestor din urmă şeful gării le-a rupt pe cele de pe uşă. 

Din cele constatate se vede deci că faptul v-a fost inexact relatat şi nu a fost nici o intenţiune de a 
stingheri campania electorală rusă. 

Primiţi vă rog asigurarea stimei mele. 
Comisar General pe lângă Armata IX-a Rusă (ss) N. N. Săveanu 

COPIE DE PE ADRESA COMISARULUI GENERAL AL GUVERNULUI ROMÂN 
CĂTRE COMISARUL GUVERNULUI PROVIZORIU 

AL ARMA TEl IX-A 

La nr. 69 1 am onoare a vă răspunde : 
Precum legile ruse asemeni şi legile române garantează libertatea alegerilor. 
E interzis autorităţilor noastre să aibe vreun amestec atât în efectuarea cât şi în campania electorală 

ce le precede. 
Dacă această prohibire există când e vorba de alegerile ce privesc Camerele române, cu atât mai 

mult nu este permis a avea vreun amestec atunci când e vorba de alegerile unui alt stat amic şi aliat al 
nostru. 

Se poate ca un şef de gară să fi rupt o placardă, aceasta din cauză probabil că regulamentele C.F.R. 
opresc asemenea placardări în gară. 

Cazul de care vorbili în adresa Dvs. se va cerceta, el însă nu trebuie generalizat şi de la un caz 

izolat nu se poate atrage concluia că autorităţile noastre au vreun amestec în alegerile pentru 

Constituanta Rusiei. 
Sosirea sau trecerea unor trupe române în Botoşani nu are nici o legătură cu operatiunile electorale. 
Mişcările trupelor atât ruse cât şi române se hotărăşte de Marile Cartiere, ele nu au legătură cu 

via\a politică, şi Comisariatul General al guvernului român pe lângă armata IX-a Rusă nu are nici o 
cunoştinţă în această privin{ă. În orice caz trupele române nu au avut şi nici nu pot avea în campaniile 
electorale fie române fie ruse. 

Comisar General al Guvernului Român pe lângă Armata IX-a Rusă (ss) N. N. Săveanu. 
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Roger Callois, Omul si sacrul Editie adăuoită cu trei anexe despre sex ' ' ". ' 
joc �i război, În relatiile lor cu sacrul, Ed. Nemira, Bucure�ti, 1997, 211 p., 

traducere din limba franceză de Dan Petrescu. 

În ultimii ani, edituri de prestigiu ne-au oferit traduceri ale unor lucrări de istoria religiilor, care 
până acum ne erau, în mare parte, inaccesibile. 

Din punctul de vedere al unui preistorician, apariţia unor astfel de lucrări este necesară, ele 
îmbogăţind perspectiva din care privim materialul arheologic. Rezervele cu privire la interpretarea 
materialului arheologic ce {ine de domeniul magica-religios se cunosc şi nu le contestăm. Dar, pe bună 
dreptate, Dan Monah afirma că, fără o concepţie clară despre fenomenul religios în ansamblu, istoricul 
nu va putea propune o interpretare realistă asupra secţiunii pe care o studiază. Nu este inutil să amintim 
aici "mărturisirea" aceluiaşi cercetător : în perioada în care lucra la teza sa de doctorat s-a lovit de 
numeroase obstacole, încercând să aibă acces la teoriile lui Mircea Eliade (interzise pe atunci), 
"impactul" cu aceste teorii dovedindu-se mai apoi foarte important pentru opera sa. 

Omul şi sacrul apare în colecţia Totem a Editurii Nemira, cu o prefaţă la ediţia a II-a ( 1949), o 
prefaţă la ediţia a III-a ( 1 963) "şi un cuvânt înainte ( 1939) ale autorului ; la cele cinci capitole ale cărţii se 
adaugă trei anexe, despre sex, joc şi război, în relaţiile lor cu sacrul. 

Încercând să schiteze o sintaxă a sacrului, R. Callois porneste de la distinctia între sacru si profan. , , , ' 
Se ştie că E. Durkheim este primul care subliniază această opoziţie sacru-profan (Fonnele elementare 
ale vieţii religioase);  acceptată de toată şcoala franceză de istorie a religiilor de orientare sociologică 
(cărei îi aparţine R. Callois) şi de către alţi fenom�nologi (N. Soderblom, M. Eliade), distincţia sacru
profan, în sensul dat de E. Durkheim, este astăzi criticată. Astfel, J. Marftn Velasco, nu concepe 
comportamentele sacre ca fiind separate "prin natura lor" de cele profane. O menţiune se cere făcută: în 
ceea ce-l priveşte pe Mircea Eliade, acesta consideră că, mai ales pentru societăţile "primitive", este 
dificil a separa ceea ce este sacru de ceea ce este profan. 

Omul şi sacrul, schematică "din necesitate" - după expresia autorului-, scrisă sub imboldul 
entuziasmului pentru sacru ca ceva "profund şi esenţial" pentru om, atinge aspecte care vor fi tratate pe 
larg şi de către alţi istorici ai religiilor. 

"Sacrul respectului" şi seria de interdicţii majore dintr-o societate "primitivă" îl conduc pe autor la 
o teorie a interdicţiilor, iar "sacrul transgresării" este legat de o teorie a sărbătorii (cap. 3-4). Acesteia, R. 
Callois îi va găsi un surprinzător corespondent în societatea contemporană :  războiul. Sărbătoarea şi 
războiul se opun, dar autorul nu le compară sensul sau conţinutul, ci funcţia pe care o îndeplinesc în viaţa 
colectivă. 

Capitolul 5, Sacrul, condiţie a vieţii şi poartă a morţii, este unul de concluzii ; scrise sub semnul 
aceluiaşi entuziasm, aceste ultime pagini oferă - după cum recunoaşte autorul însuşi - doar un îndemn la 
reflecţie. 

Poate că mai interesante decât problemele dezbătute în textul propriu-zis al cărţii (marcate oarecum 
de trecerea timpului, în sensul că ele au fost discutate mult în literatura de specialitate), sunt cele ce fac 
subiectul anexelor. Ne oprim la cea de a II-a anexă, Joc şi sacru, care se constituie într-o replică la Homo 
ludens a lui J. Huizinga (tradusă şi la noi - J. Huizinga, Homo ludens. Incercare de detenninare a 
elementului ludi,: al c.:ulturii, Univers, 1977). 

O teză provocatoare a lui J. Huizinga este aceea a identificării ludicului �.:u sacrul.  R.  Callois admite lq�ă�ura _ _ uintre ludic şi sacru ; el propune ch i ar noi exemple (originea sacră a jocurilor, mitologia  
ghtcllofll - cu accent pc funqia rituală a acesteia, rolul burlesc în spectacolele de circ şi apari\ia unui 
astfel de Jersonaj în diferite mituri). Dar, nu crede că formele jocurilor şi ale cultelor, pentru că se străduiesc deopotrivă să separe de cursul obişnuit al existenţei, au o situaţie echivalentă fală de aceasta. 
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O bibliografie sumară încheie lucrarea lui Roger Callois. 

Pentru a descifra biografia spirituală a acestui autor, tot în colecţia Totem putem găsi o altă lucrare : 

Fluviul Alfeu. 
Gianina Buzea 

Radu Stan Carpianu, Falimentul comunismului, tranziţie, creştinism şi nemurirea 

sufletului. Bucureşti, Editura Getica, 1997, p. 284 

O carte cu un asemenea titlu poate să surprindă. Mai ales că ea nu este scrisă de un istoric de 
profesie, ci de un inginer. Tocmai de aceea trebuie subliniat dintr-un început curajul lui Radu Stan 
Carpianu de a purcede la o asemenea întreprindere, cu un subiect deosebit de complex. 

Lucrarea tratează deopotrivă mari probleme precum : comunism, tranzitie, creştinism, nemurirea 
sufletului. poate şi datori tă faptului că între ele există legături nemijlocite. Dar există o legătură între 
aceste mari probleme? Răspunsul ni-l dă însuşi autorul :  "dacă a dat faliment comunismul, aceasta s-a 
datorat în mare parte că el a condamnat creştinismul, nerespectând principiile umane şi paşnice ale 
acestuia, iar creştinismul (ca şi celelalte culte religioase) nu poate fi înţeles şi nu se poate menţine dacă 
nu se are în vedere nemurirea sufletului ,  respectiv existenţa acelor scântei invizibile, şi veşnice ce stau la 
baza vieţii şi a Universului în general" (p. 7). 

Lucrarea structurată în trei părţi, prezintă elementele principale ce caracterizează aceste probleme 
cu implicaţii deosebit de mari dar şi influentele pe care le are fiecare asupra celorlalte. 

În partea 1, Despre falimentul comunismului şi tranziţie (p. 1 3- 1 44) sunt p�ezentate principalele 
elemente ce stau la baza comunismului şi cauzele care au condus la falimentul acestui sistem social, 
precum şi cel mai importanţi factori care îngreunează tranziţia ţării noastre spre un nou sistem politica
economic. Dacă aceste fenomene sunt analizate într-un mod pertinent, nu acelaşi lucru se poate spune 
însă şi despre subcapitolul referitor la problema formării poporului român şi a limbii sale. Chiar dacă 
autorul este de acord că această problemă reprezintă "fundamentul istoriei noastre naţionale" (p. 96), 
interpretările propuse ies din afara ştiinţificului. Spre exemplu, o lucrare precum Etnogeneza românilor, 
scrisă de I .  I. Russu, o scriere ce restabileşte importanţa substratului în procesul etnogenezei şi realizată 
într-o manieră critică deosebită, este numită ironic de autor "una din cărţile noastre de bază" (p. 99). Dl. 
Carpianu vorbeşte chiar de "falsul fenomen al romanizării geto-dacilor" (p. 10 1) .  În sprijinul afirmaţiilor 
sale, Radu Stan Carpianu aduce un argument cât se poate de pueril :  "nici unul din popoarele din preajma 
noastră, care se cunosc cel mai bine din timpuri de mult apuse, nu ne numesc aşa cum ne numim noi : 
România sau români (care vin de la Roma), cu cu nume diferite care vin de la vechiul nume popular de 
rumân (rumun) având o origine ancestrală . . . deci practic, toţi străinii nu consideră ca pe un fenomen 
serios "romanizarea" oficială pe care ne-o atribuim" (p. 102) . Se ajunge chiar la un mod aproape 
"coruţian" (Pavel Coruţ este, de altfel, şi citat la bibliografie) de a scrie istorie:  ·"cea mai veche scriere 
(din mileniul V î.H.), descoperă la Tărtăria Uud. Alba), este considerată mai veche (subl. ns.) cu 1 000 ani 
decât cea mai veche scriere a sumerienilor (din Mesopotamia)". 

în ceea ce prive�tc creştinismul şi nemurirea sufletului,
. �

cestca sunt prezentate cu o abundenţă ele 
informatii şi idei noi, în partea a-II-a, respectiv a- l i  I-a a l ucdl.ru . . . 

Trecând peste aspec tele negative semnalate, în ansamblu, putem cuns1dera cartea d-IUI Radu Stan 

Carp ianu o reuşită. 
închei nu această succi ntă prezentare, remarcăm pe lângă o bibliografie bogatll (R 1 de titluri, unele 

de 0 importan\ă majoră),  un al t  element ce a cuntrihu i l  la �-�u�ita volum�lui şi anume A nexa ce cuprinde 

Teswmentul politic: atribuit lui Petru cel M are, c u  observatu ŞI cumentarn . 

IIJh!l Muldovan 
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General Henri Berthelot, Jurnal şi corespondenţă, 1916-1919, 

Ia�i, rd. "Cronica", 1997, 378 pag. (ediţie, studiu introductiv �i indict de 
Gheorghe 1. Florescu) 

327 

Primul război mondial oferă suficiente faţete necunoscute cititorului român în special datorită 
izolării informaţionale la care acesta a fost supus aproape o jumătate de veac. Un personaj important 
pentru istoricul care studiază soarta României din acei ani este, fără îndoială, seful Misiunii Mili tare . 
Franceze, generalul Henei Berthelot. Mai puţin celebru în ţara natală, Berthelot şi-a câştigat în schimb o 
binemeritată faimă la Iasi si Bucuresti . . . . 

Datorită inspiraţiei de care a dat dovadă ofiţerul superior francez, astăzi putem reconstitui etapele 
misiunii sale cu începere de la 1 octombrie 19 16, data plecării de la Paris şi până la 5 mai 1919 .  Jurnalul 
lui Berthelot - mai exact partea care coincide cu misiunile în România - a văzut lumina tiparului în 1987 
graţie iniţiativei profesorului american Glenn Torrey, cunoscut specialist în istoria românilor. După un 
deceniu, avem ocazia de a consemna apariţia versiunii româneşti. Cu sprijinul editurii "Cronica", 
cercetătorul ieşean Gheorghe 1. Florescu oferă o ediţie de ţinută, însoţită - pe lângă cuvântul profesorului 
Torrey la noua versiune, de o notă asupra ediţiei şi indice - de un consistent studiu introductiv. 

Jurnalul este plin de impresii asupra locuitorilor şi oamenilor cu care Berthelot a luat contact, 
impunându-se atât reflecţiile sale asupra unor cunoscute persoane - în frunte cu cuplul regal - cât şi a 
unor momente cruciale. Întâmpinat, la 16  octombrie 19 16, la Periş, de regele Ferdinand, generalul 
francez ia un prim puls al realităţilor româneşti : "Regele mă întâmpină foarte simplu, cu multă curtoazie, 
dar dejunul este marcat de situaţia militară actuală, care este într-adevăr proastă. Este o atmosferă de 
îngrijorare, iar chipurile oamenilor sunt neliniştite. Primul ministru, dl. Brătianu, nu îşi ascunde 
dezamăgirea şi îl acuză direct pe generalul Sarrail că n-a făcut nimic pentru a sprijini intrarea României 
în război, prin declanşarea promisei ofensive în Macedonia". 

Desigur, nu vom insista acum asupra însemnărilor, chiar şi a celor din zilele cărora istoria le-a 
conferit o semnificatie mai mare. Lăsăm cititorului plăcerea de a savura acele pagini care readuc în 
atenţie atmosfera un�r vremuri demult apuse. Vom nota, totuşi, bucuria nedisimulată cu care Berthelot a 
primit titlul de cetăţean de onoare al României (p. 166) sau preocuparea care 1-a însoţit pe parcursul 
confruntării din vara lui 19 17  (p. 1 88-202) ori percepţia imediată asupra revoluţiei bolşevice din Rusia 
("7 noiembrie, . . .  Seara, primim veşti grave din Rusia. Bolşevicii au luat puterea" . . .  ) . 

La 9 martie 1 9 1 8, Misiunea Militară Franceză era gata de plecare. În Jurnal, Berthelot nu se sfieşte 
să semnaleze încă o dată, resentimentele faţă de generalul Alexandru A verescu : ... . .  Apoi, după cină, 
A verescu are tupeul de a veni să îmi dea îmbrăţişarea de împăcare înaintea plecării. Sărutul lui Iuda, îmi 
sopteste Petin la ureche !". ' '

La 8 noiembrie 1 9 1 8, odată cu plecarea din Paris spre Salonic, începea a doua misiune a lui 
Berthelot în România, una la fel de complexă ca prima. După obţinerea victoriei asupra Puterilor 
Centrale, Berthelot ajunge la Bucureşti la 1 decembrie :  "Intrare în Bucur:_eşti. Regele, Regina şi prinţesele 
sosesc la 9,30 la gară ; se urcă pe cai, iar Regele mă ia în dreapta sa . . .  In faţa statuii lui Mihai Viteazul 
defilarea trupelor. Ovaţii entuziaste". Ultima însemnare, din 5 mai 19 19, se referă la conflictul cu 
Ungaria: " . . .  Legaţia a rămas cu gura căscată la auzul hotărârii românilor de a trece Tisa şi de a merge la 
Budapesta". 

În fine, remarcăm o dată în plus studiul introductiv semnat· de Gheorghe 1. Florescu care pune 
cititorul român în temă, pregătindu-1 pentru lectura Jurnalului. Mai mult, interesante detalii de ordin 
istoriografic şi trimiteri la perceptia in epocă a misiunii generalului Berlhdot dau rotunjime demersului 
edi toriaL Remard.m insefăi'Câ UflUf impre�ii ncrclu�att; - de cxe<mpl1,!1 maniera în care Duiliu Zamfircscu 
apreda bătălia pentru Bucure�ti - care nu fac decât să sublinieze complexitatea raporturilor româno
<J i i atc, restabi lind adevărul la care isloricul este chemat neîncetat să vegheze. 

Violeta Onisoru ' 
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Jacques Le Rider, Mitteleuropa, (cu o prefaţă de Andrei Corbea), 
lasi, Ed. Polirom, 1997, 163 p. 

' 

Mai pu\in cunoscut specialiştilor şi publicului român Jacques Le Rider este un reputat germanist, 
cu realizări notabile în domeniu. Autorul acestei cărţi, apărută la editura Polirom în cadrul colecţiei "A 
Treia Europă" coordonată de Adriana Babeţi şi Cornel Ungureanu este profesor la departamentul de 
germanistică al Universităţii Paris VIII membru al Institutului universitar din Franţa, o vreme lucrând în 
"diplomaţia culturală" ca director al Institutului Francez din Tiibingen şi ca ataşat cultural al Ambasadei 
Frantei la Viena. '

Subiectul pe care autorul îl are în vedere este de strictă actualitate datorită crizei politice continue 
care a marcat statele Europei Centrale de la asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand până la sângerosul 
război interetnic din spaţiul fostei Iugoslavii .  În realizarea acestei cărţi autorul porneşte de la problema 
sursă a numeroase dezbateri pentru multe generaţii de intelectuali din Europa - existenţei sau nu a unei 
identităţi central-europene în realitatea istorică. 

Jacques Le Rider identifică mai multe surse ce au dus la o identitate comună, la un destin aparte a 
popoarelor central-europene. 1 )  Migraţia germană spre estul Europei, începută în secolul al XII-lea, a 
reprezentat începutul constituirii unei a treia Europe, zonă de contact între Europa de vest şi Europa 
slavă. 2) Sfântul Imperiu Roman de Naţiune Germană a dus la o mai strictă individualizare a Europei
Centrale prin crearea unor structuri federale dar, lucrul cel mai important, Imperiul s-a remarcat - fapt 
contestat după formarea statelor nationale - prin capacitatea lui extraordinară de conciliere, sinteză si , , 
atenuare a contrastelor. La un astfel de Imperiu se mai visa încă în timpul primilor ani ai primului război 
mondial. Un mare nostalgic al Imperiului a fost Hugo von Hofmannstahl care printr-o "revoluţie 
conservatoare", dorea o restauraţie culturală şi politică a unui Imperiu fidel catolicismului -
Hofmannstahl era un înverşuant adversar al Reformei pe motiv că aceasta a dus la divizarea Sfântului 
Imperiu şi a atras Europa în războaie confesionale şi naţionale - cu misiunea de a reuni naţiunea germană 
şi pentru a reinstaura· ordinea în Europa Centrală. 3) Amprenta asupra spaţiului aflat în discuţie şi-a 
lăsat-o rivalitatea dintre Prusia şi Austria şi efortul acesteia din urmă de edificare a unui stat capabil să 
oprească disoluţia unităţii central-europene în momentul deşteptării sentimentului naţional. 4) O 
contribuţie însemnată la crearea unui ethos central-european a fost adusă de către evreii din Imperiul 
Habsburgic. Secolul al XIX-lea este caracterizat de dorinţa crescândă a germanilor de a-şi crea un stat 
naţional, consecinţa firească fiind scăderea fidelităţii lor faţă de ideea unui Imperiu plurietnic şi 
multicultural. De sentimente asemănătoare erau animate şi celelalte popoare ale Imperiului Habsburgic. 
Din această cauză, evreii, plasaţi în mijlocul câmpului de luptă dintre naţionalităţi pentru simplul fapt că 
naţionalitatea evreiască nu era recunoscută, iar la recensăminte erau obligaţi să-şi declare apartenenţa la 
una din ·naţiunile ţecunoscute ale Imperiului trezind astfel duşmănia celorlate naţionalităţi, au fost cei 
mai în măsură să co�ceapă ideea, la acea vreme cam utopică, de supranaVonalitate. Oamenii politici 
evrei şi intelectualii liberali dovedindu-se cei mai loiali ideii unei "Europe centrale a popoarelor", 
mostenire a anului revolutionar 1848. 1 , 

Viziunea lui Le Rider asupra constituirii unei identităti central-europene este oarecum 
asemănătoare cu cen a maghiarului Istvan Dibo, care, in anul 1 946, prin eseul său intitulat Dus Elenei der 
mitteleuropuischen Kleinstautt;!'! (Mita ia micilor Jllltl! i:i?.nfr(ll-europene ), face primii paşi spre 
soluVonarea problemei . Istvan Bibo defineşte Mittelcuropa ca fiind "o comunitate de destin în vreme de 
criză". argumentându-ş i  iueea prin întârzierea constituirii în această regiune a statel01· naţionale şi a 
cullurii politice moucme - în comparaţie cu fenomenele similare din Occident - precum şi prin 
reprezentările tipic herdeariene ale ideii na\ionale (văzută ca apartenentă la o comunitate lingvistică sau 
de neam nu la una politică). Ideea de comuni tate de destin la Jacques Le Rider, chi ar dacă nu apare în 
mod clar, se subînţelege : expansiunea germană d i n  evul mediu, crearea Sfântului Imperiu, influenta 
Imperiului H�b:iburgic, contributia evreilor la ethosul centru-european, relaţiile economice, fiind tot 
atâţia faclori care au avut ca finalitate individualizarea Mittclcuropei .  
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Un capitol aparte a fost dedicat momentului cristalizării ideologice a notiunii de Europa-Centrală, 
realizată de naţional-liberalul german Friedrich Naumann în cartea sa Mitteleuropa, apărută în anul 
1 9 1 5. Politicianul german propunea constituirrea unei federaţii de state sub dominaţia unui popor 
superior. După părerea lui Le Rider în cartea lui Naumann se relevă cel mai bine confruntarea dintre 
viziunea imperialistă pan-germană a wilhelmismului, pe de o parte, federalismul habsburgic, de cealaltă. 
Friedrich Naumann aducea o critică aspră la adresa "slăbiciunii" Austriei din cauza unei presupuse 
asocieri la domnie a popoarelor slave. 

Arhitetura Mitteleuropei după primul război mondial este cea impusă de Franţa - o serie de state 
mici care trebuie să se constituie într-un cordon sanitar împotriva bolşevismului şi totodată, sub 
protectorat francez, să fie o stavilă împotriva tendinţelor revanşarde ale Germaniei şi Austriei . Viziunea 
germană asupra Mitteleuropei după tratatul de la Versailles va fi una revizionistă si va sta sub semnul 

' 

destructiv al zvasticii. Hitler îsi dorea un "Germanisches Reich deutscher Nation" care trebui să unească 
' 

clasele sociale să elimine şi să grupeze naţiunea germană după ce în prealabil i-ar fi cucerit un "spaţiu 
vital" prin germanizarea estului şi eradicarea bolşevismului. În mod paradoxal în Austria interbelică 
oamenii se simţeau germani şi doreau cu ardoare unirea cu Germania. Doar câteva personalităţi, inspirate 
de considerente economice întreţineau în Austria flacăra ideii mitteleuropene. În ceea ce priveşte ideea 
de Europă-Centrală la statele nou apărute pe harta bătrânului continent, aceasta diferea în funcţie de 
interesele lor economice şi politice. 

Odată cu preluarea puterii de către nazişti are loc pervertirea ideii de Mitteleuropa, iar mai târziu 
distrugerea ei prin genocidul pornit împotriva evreilor în timpul celui de al doilea război mondial, prin 
expulzarea şi deplasarea populaţiilor germanice de la est la vest imediat după război şi, nu în ultimul 
rând, prin bolşevizarea forţată a micilor state central-europene. 

Imediat după cel de al doilea război mondial despre Mitteleuropa s-a vorbit doar încercurile 
diasporei . Începând cu anii ' 80, însă, ideea de Mitteleuropa este readusă în discuţie de către intelectualii 
din blocul sovietic - Czeslaw Milosz, Gyărgy Konrad, Milan Kundera - şi folosită ca supapă a 
antisovietismului. După anul 1990 ideea de Europă-Centrală este folosită de statele ieşite de sub teroarea 
comunistă pentru constructia unei noi identităti, în acest sens făcându-se si pasi concreti prin crearea 

' , , , ' 

unor legături economice şi prin consultările permanente între şefii statelor în vederea integrării în 
structurile euro-atlantice. 

Lectura cărţii este pasionantă, ideile sunt prezentate clar fiind astfel accesibile publicului. 
indiferent de gradul de iniţiere în problemele controversate generate de dilema existenţei sau nu a 
identităţii central-europene în realitatea istorică. 

Deszpa Mihaly-Lorand 
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Istoria Liceului Internat "C. Negruzzi"- Iaşi 

(1895-1995), sub redacţia : 
1. Agrigoroaiei �i Gh. Iacob, Ia�i, Editura Polirom, 391 p. 

Aniversarea unui secol de la fundarea Liceului Internat ne dezvăluie vârsta unei instituţii de 
învăţământ bine aşezată pe temeliile ei, ctitorită într-o epocă în care acest domeniu era considerat, cu 
adevărat, o prioritate naţională. 

Initiat de Tache Ionescu si organizat, potrivit principiilor pedagogice ale ministrului Spiru Haret, 
acest lic�u s-a dovedit a fi o ad�vărată pepinieră de personalităţi, concurând, în această privinţă, doar cu 
Liceul Na{ional din vechea capitală a Moldovei . 

Asa cum arăta mai târziu Nicolae 1. Popa, unul din directorii reprezentativi a liceului, "un fapt 
apărea t�t mai evident :  elitele, de care avem urgentă nevoie, nu se pot forma decât în atmosfera ridicată a 
câtorva şcoli, mari şi severe, din bursieri recrutaţi, d.upă merit, din toate straturile sociale. Aşa a fost şi 
aşa va trebui să fie Liceul internat din Iaşi" (p. 1 3 1 ) .  

Un absolvent al liceului, 1 .  Roban (promoţia 1902) nota: "după cunoştinţele ce le am, organizarea 
internatului nostru era atât de înaintată, încât, instituţii similare se găseau pe acea vreme doar în ţările cu 
civilizatie veche si anume în Anglia, Austria si Germania, dar numai pentru printii si copiii nobililor, ' ' ' ' ' 
cum, de exemplu, era Maximilianum din MUnchen şi Teresianum din Viena, pe când aci, copilul de ţăran 
creştea alături de cel bogat" (p. 25). 

Fiii din familiile nobile deprindeau, de la cei din clasele de jos puterea de muncă şi dârzenia în faţa 
greutătilor, iar fiii de ţărani si de meseriasi învătau de la primii demnitatea personală si manierele alese. , ' ' , ' 

Dintre profesorii acestui liceu, mulţi puteau ilustra oricând o catedră universitară, o mare parte 
dintre ei trecând chiar, ulterior, la Universitate. O selectie subiectivă a numelor acestora poate retine ' ' 
personalităti precum N. Gane, Dragomir Huri=nuzescu, Calistrat Hogaş, Aran Densuşianu, Gavril 
Musicescu, 1. Cantacuzino, Garabet Ibrăileanu, Simion Mehedinti . Al. Obreja, Emil Diaconescu, C. A. 
Stoide şi Augustin Scriban (p. 66). 

Corpului profesoral îi erau integraţi şi câţiva preparatori străini pentru limbile franceză, germană 
şi engleză, cu care elevii aveau ore obligatorii de conversaţie. A fost adus chiar şi un profesor englez de 
jocuri ca fotbal, criket, care vor ajunge mai târziu foarte la modă în toate societăţile europene (p. 25). 

Nu întâmplător, distinsul lingvist Eugen Coşeriu (Ttibingen) vedea în Liceu adevărata forţă a 
învăţământului românesc. Liceul interbelic asigura o dezvoltare armonioasă a personalităţii, asigurând 
elevilor o solidă cultură clasică (inclusiv prin studii serioase de latină şi greacă), o bună cunoaştere a 
limbilor moderne dar şi cultivarea aptitudinilor artistice prin studii de canto, vioară, pian, promovând şi 
cultura fizică, prin lecţii de scrimă, gimnastică şi exerciţii militare (p. 70). 

Liceul internat oferea nu doar un mare volum de cunoştinţe, ci, mai ales, dădea cursanţilor "acel 
grăunte de umanism care îl face capabil să frământe idei, să guste literatura şi arta şi să aibă curajul 
părerilor lor, liber exprimate . . .  " (p. 3 1). 

Între absolvenţii ce au mărit, prin cariera lor ulterioară, faima liceului, întâlnim mari nume, precum 
Traian Lalcscu, Ion Borcca, Dcmustene Bnlez. M .  Ciucă, Victor Cădc;re, Horia Hulubei, Iorgu Iordan, 

M. Jora, Eugen Lovinescu, 1. T. Mironescu, G. Pascu, Osvald Racuviţă, M. Ralca, M. Sevastos, Al. O. 
Teodorcanu (Păstorel) şi Ionel Teodorcanu, la care se pol adăuga, cu u�urinţă şi altele, la fel de meritorii, 
dar poate mai putin cunoscute (p. 80). . . . . . 

Cei doi autori , ei însisi absolventi ai Liceului  .. C. Negruzzi" subl iniază apanţ•a umpune a unei 
solidari tăţi cultivate, a unu

'
i :.spiri t  de corp" ba?.al pe meritocra! ie, în pofida origini i sociale �i religioase 

foarte diferite a "internistilor". Este de remarcat faptu l că, între 1 905 şi 1 924, dintre cei 1 738 de elevi 
inscrisi ,  98 erau fii de �ari proprietari şi arendaşi de mo�i i ,  8 1  fii de proprietari de case, rcntieri şi 
pensi�nari, 176 fii de agricultori şi muncitori agricoli , 55 fii de industriaşi, meseriaşi şi lucrători, 203 fii 

de comercianti şi  slujbaşi de tot felul, 3 1 3  fii de functionari publici, 207 fii de profesori , i nstitutori , 
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învătători ş i  preoţi, 82 fii de militari, 147 fii de avoca\i. medici, ingineri ş i  artişti, 1 2  de servitori, 1 80 :.  
de alte ocupaţii, 122 - fără ocupaţie sau cu ocupaţii necunoscute, 62 - orfani (p. 67). 

Desigur că această structură a cunoscut anumite mutaţii, decenii de-a rândul însă, elevii ce 
proveneau din lumea satului aveau o pondere importantă. 

În ce priveşte apartenenta confesională, de la înfiinţare şi până în 1924, din cei 2582 de elevi 
înscrişi, 2373 erau ortodocşi, 156 mozaici, 2 1  catolici, 1 5  mahomedani, I l  gregorieni, 4 protestanţi şi 2 
greco-catolici (p. 68). 

Din această perspectivă, este relevant climatul existent în Liceu, care a favorizat apropierea 
sufletească dintre tinerii proveniţi din mediile sociale şi religioase foarte diverse, din diferite regiuni 
istorice româneşti, alcătuind ceea ce se va numi ,.familia intemaliştilor". Acest spirit a dus, în 1920, Ia 
fundarea Asoc:icl(iei foştilor elevi ai Liceului Internat, care îşi propunea prelungirea solidarităţi� 
absolvenţilor dincolo de perioada studiilor şi de perimetrul Liceului, precum şi sprijinirea instituţiei care 
i-a format. 

După 1945, odată cu instaurarea regimului comunist Liceul internat a fost privit cu suspiciune şi 
ostilitate de noile autorităţi, fiind considerat o ,.pepinieră burgheză",. ,.un club elitist", al cărui spirit era 
cu totul străin strategiei proletcultiste, egalizatoare, de inspiraţie sovietică. 

Transversând, nu făr! dificultăti. ultimele cinci decenii, Liceul "C. Negruzzi" a reuşit să conserve, 
în mare parte, bunele sale tradiţii, menţinându-se, la sfârşit de mileniu, printre cele mai prestigioase licee 
la nivel national. În cei 1 00  de ani de activitate, Liceul Internat din Iasi a dat tării darul cel mai de pret : ' ' l ' 
peste 8000 de absolvenţi, oameni de cea mai bună calitate morală şi intelectuală, sprijinul de nădejde al 
oricărei societăti sănătoase. 

Monografia Liceului Internat' este completată de 1 35 de pagini de anexe documentare şi de un 
bogat set de ilustraţii (60 p.). Condiţiile grafice asigurate de prestigioasa editură Polirom sunt, ca de 
obicei, de calitate. 

Pe lângă contribuţia la istoria culturii din vechea capitală a Moldovei, lucrarea de faţă reprezintă 
(deşi nu o exprimă explicit) o bună pledoarie pentru promovarea unui învăţământ de înaltă ţinută, ca o 
necesară reformă morală, dar şi ca o reală soluţie pentru ieşirea din criza actuală a societăţii româneşti. 

Rodica Iftimi 

Robie S. Watson (ed.), Memory, History and Opposition under State Socialis. 

School of American Research. Mexico, Santa Fe, 1994 

Prăbusirea sistemului comunist a deschis posibilitatea unei noi metodologii a studierii ' 
comunismului. O primă delimitare se face prin demiterea terminologiei totalitariste, împreună cu 
viziunile desp� statul totalitar impuse de către sovietologi. Noua metodologie îşi asumă un punct de 
vedere interdisciplinar, care reuneşte istoria orală şi istoria socială. Prăbuşirea unui sistem presupus 
stabil şi inamovibil a permis o cercetare ,.pe ruine", o arheologie a comunismului care dezvoltă noi 
concepte şi perspective. Abordarea se face invers, dinspre societatea presupusă ,.masificată şi atomizată" 
spre discursul ideologic patentat de stat. Cercetarea printre ruine relevă existenţa unei societăţi comuniste 
diferite de imaginea ei ideologică. În alţi termeni, o societate care a păstrat o istorie şi o fl'\CIDOrie 
nllcrnativ" di�!;l:!f§�lui etatist . Principalul vehicul al acestei prezervări îl constituie memoria, colectivă 
sau individuală, puhlică sau privată. 

V<;_llumul edi tat de Ruhie S. Watson deschide o nouă etapă în cercetarea fenomenului comunist. 
Ipoteza de lucru a autorilor este că !i:nci alismu i de stat a perm;s rtezvolf!lr!!D. Uflei rormC �pCdii}lJ d� 
opozitie, localizată la nivelul memmiei transmisă disimulat prin canale neformalc care duhlau re1eaua 
oficială stabilită de stat. Volumul con\inc atât perspective teoretice, fundamcntând noile concepte 
utilizate în cercetare, cât şi studii de caz în care aceste concepte sunt aplicate pentru validare şi pentru a 
face vizibile zone de penumbră în care societatea şi individul şi-au păstrat autonomia. Pornind de la 
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premisa că atacul ideologic al sociali��ului de stat are ca 
_
ţintă pr�n�i�ală me�oria, ca de��itar �1 unei 

posibile istorii şi realităţi alternative ŞI mcongruente cu varianta of�c1_al�, aut�n! pro�un o V�Zlun� d1_nspre 
memorie "în multiplele ei forme de manifestare" spre varianta of1c1ala ofenta de 1deolog1e. Pnnc1palul 
mit istoriografic demis este cel al unui stat-partid atotputernic care înglobează şi distruge societatea. 

În introducere, Rubie S. Watson oferă o pertinentă sinteză a conceptelor utilizate de autori. 
Mecanismele de transmitere a istoriilor alternative, aşa cum sunt identificate în eseuri sunt : amintirile 
p�rsonale, amintirile împărtăşite, comemorarea, teatrul şi drama (ca sursă a transmiterii unui mesaj 
dublu) şi istorile antitetice 1 •  Aceste mecanisme se dezvoltă la graniţa dintre sfera publică şi cea privată. 
Materializarea acestor mecanisme constă într-un continuu proces de emergenţă, transmitere şi prezervare 
a trei tipuri de "transcripte", sau formule discursive. 

Pornind de la conceptele dezvoltate de James C. Scote, de transcript public şi transcript ascuns sau 
disimulat, Caroline Humpherey introduce un nou tip de discurs, dezvoltat in relaţiile dintre stat şi 
individ, "transcriptul evocativ". Dacă "transcriptul ascuns" al lui James C. Scott era definit ca antitetic 
transcriptului public al statului, cu o circulaţie limitată la anumite straturi sociale, "transcriptul evocativ" 
al lui Humpherey cuprinde toate discursurile care dublează discursul oficial, având o răspândire socială 
quasi-generală. Din acest gen de discurs fac parte, spre exemplu, bancurile politice sau zvonurile vizând 
nomenklatura de partid. 

Studiul Carolinei Humpherey este centrat pe Mongolia şi pe modul de demitere, prin acest 
transcript evocativ, a imaginii negative şi demonizate a "Boghului" mongol, autoritatea religioasă 
supremă anterioară comunismulue. Consideraţiile privind potenţialul memoriei de a demite o istorie 
"oficială" şi de a o înlocui cu una alternativă sunt combinate cu cele privind specificitatea societătii 
mongole, considerată, ca şi cea chineză, o "societate incapsulată", impermeabilă şi în care comunism�l 
s-a dezvoltat din resurse indigene, nefiind perceput ca un import. 

Pe un alt tip de societate incapsulară, cea chineză, este studiul Verei Schwartz, care subliniază un 
nou tip de prezervare a istoriei alternative, prin comemorare. Cazul studiat este cel al unui fiu care 
dincolo de discursul oficial ţinut la ceremonia de comemorare a mamei sale, o veche militantă 
comunistă, îşi reaminteşte şi versiunea neoficială, cea a denunţării lui de către propria sa mamă4• 
Ceremoniile de comemorare devin un prilej de reamintire si de revitalizare a memoriei care a ' 
supravieţuit impunerii variantei oficiale a trecutului . 

În aceeaşi direcţie este şi studiul lui Rubie S .  Watson asupra protestului din Piaţa Tian An Men. 
Comemorarea victimelor devine ocazia ca o istorie alternativă să capete potential mobilizator si să se 
dezvolte în protest deschiss. 

' ' 

Un al treilea studiu aupra comunismului chinez focalizează pe posiblitatea textului liric şi dramatic 
de a înmagazina istorii alternative. Autoarea, Elle R. Judd, face o analiză de te)(t a unei opere chineze 
antice, interzise de regimul comunist până în toamna anului 1989, pentru a demonstra că "transcrisptul 
evocativ" se poate localiza sau dezvolta �i din texte. 

Perspectivele europene se centrează mai ales pc crearea de variante anti tetice ale a��!Y!D'i 
eveni ment S03:1}. }?!'2��t'i! A€0itHil pMliCUlilfitRLe �erivă din perceperea sistemului �.:omunist ca unul impus 
din exterior, străin. Rcac�ia se dezvoltă la nivelul de reamintire a istorici na�ionalc, prin dc:.Gvoltarea unui 
cunlradiscurs. Stephcn F. Jones întreprinde un studiu asupra prezcrvării istoriei naţionale, în .forma 

' Ru"bic S. Watson, "Mcmory, History amJ Opposition under Satale SociaJis. An Introducrion", in ldcm, "Memory. State 
unei Opposition under State Soâulism " pp. 1 -20. School of American Rescarch, Sania Fe, Mc�tico, 1 994, p. 2. 

2 Jamc;s C. Scon, Dominmiun and the Art of Resi.rtenct•. Hlden Trunscrlpt. Yale Universily Press, 1 990. 
3 C.aroline Humpherey, • .Rcmembering an Enemy. Thc Bogd Khaan in Twentil'th Ccntury Mongnlia", in op. dr .. pp. 21--44. 
4 V era Schwanz� "Strangers no more .. Personal Memory in the Intcrsitices of Puhllic Commcmoration", în op. ât., pp. 45-64. ' Rubie S. Watson, ,.Mcmory and mourning in Post-Mao China". in op. dt . . pp. G�-1:!6. 
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naraţiunilor populare, în Georgia. Acest contradiscurs devine un discurs de afirmare a alteritătii în raport 
cu identitatea colectivă oficială impusă de ideologia statului sovietic. Perspectivele autorului acoperă şi 
perioada de după 1989, cu o tentativă de a explica configurările naţionaliste care s-au dezvoltat după 
căderea comunismului6• 

Al doilea caz european este cel al Iugoslaviei . Studiul focalizează spre evolutia unei contra-istorii 
naţionale de la un discurs îndreptat împotriva socialismului de stat la un discurs fragmentat pe o cenzură 
etnică şi nationalistă. Robert M. Hayden centrează analiza pe recomemorare şi victimizare, pe crearea şi 
recrearea ... de semnificaţii în jurul victimelor comemorate. Din nou, legătura dintre construcţia unei 
contra-naţiuni şi comemorare este subliniată. Importanţa acestui studiu constă mai ales în prelungirea 
analizei pentru perioada postcomunistă, urmărind transformările de discurs : de la potenţialul 
opozitionist, la potentialul de mobilizare nationalistă7• 

O menţiune fin�lă merită studiul lui Ăndrew Lass8• Restrângerea câmpului de analiză la protestele 
din Polonia permite autorului o abordare teoretică a relaţiei dintre memoria personală şi memoria 
colectivă. În cuvintele sale, istoria este procesul prin care ceea ce este reamintim ca al meu (ca amintiri 
personale) devine al nostru. Această circulaţie al rememorizării unui eveniment, din sfera privată a 
amintirilor spre sfera colectivă (dar nu publică, adică nu acel segment dominat instituţional) a 
rememorizării este o particularitate a istoriei comunismului - prin care trecutul ca istorie alternativă 
poate fi reconstruit. Şi. în ultima instanţă, argument pentru dezvoltare unei noi metodologii în abordarea 
istoriei comunismului. 

Victoria Isabela Corduneanu 
History Department 

Central European University, Budapest. 

� Stephen F. Jone�. "Oid Gho�r� _nnd New Chains. Eth n i�ity anJ Mcrnury in thc Georgian Repub1ic", în op. cir., pp. 1 49-1 66. 
_ 

Robert M. Hayden, "Recountmg the Dead. The Red1scovery and Rec.leliniLion of WarLime Massacres in Late- and Post-
Communis! Yugoslavia", în op. dr . . pp. 167-11:14. 

• Amln:w Lass, "1-'mm Mo:mury tu Histury. Tho: Evo:nls of November 1 7u. Dismembered", in np. cit., pp. 87- 1 0.5.  
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ABREVIERI 
- Anuarul Arhiescopiei Iaşilor 
- Analele Academiei Române 
- Arhivele Basarabiei 
- Arhiva Genealogică 
- Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie din Cluj 
- Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie ,,A.D. Xenopol" Iaşi 
- Anuarul Institututui de Istorie Naţională din Cluj 
- Anuarul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" (fost AIIA!) 
- Anuarul Comisiei Monumentelor Istorice 
- Arheologia Moldovei 
- Analele Parlamentare ale României 
- Academia Română. Memoriile Secţiunii Istorice 
- Academia Română. Memoriile Secţiunii Literare 
- Analele Stiinţifice ale Universitătii "Al. 1. Cuza" Iasi 

' ' ' 

- Analele Universitătii Bucuresti ' ' 

- Biblioteca Academiei Române 
- Buletinul Bibliotecii Române din Frieburg 
- Buletinul Comisiei Istorice a României 
- Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice 
- Buletinul Monumentelor Istorice 
- Biserica Ortodoxă Română 
- Bibliografia Românească Veche 
- Cercetări Istorice 
- Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhivele Centrale de Stat, Bucureşti, 
voi. 1-V. 
- Convorbiri literare (ambele serii) 
- Dicţionarul explicativ al limbii Române 
- Documente privind istoria României 
- Documenta Romaniae Historica 
- "Ioan Neculce". Buletinul Muzeului Municipal Iaşi ; (serie nouă) Buletinul 
Muzeului de Istorie a Moldovei Iaşi 

- Moldova din epoca feudalismului (I-VII), Chişinău 
- Mitropolia Moldovei şi Sucevei 
- Nouvelles etudes d'histoire 
- Revista Arhivelor 
- Revue des etudes sud-est europeenes 
- Rcvue historiquc Sud-Est curopeen 
- Revista de Istoric 
- Revisla lsloril.:ă (ambele serii) 
- Revista pentru istoric, arheologie şi filologie 
- Revista Istorică Română 
- Revista muzeelor 
- .  Revista muzeelor şi monumentelor 
- SLuuii �i articole de istorie 
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- Studii si cercetări de istoria artei 
' 

- Studii si cercetări de istorice (ultimele din CI, serie veche) ' 

- Studii si cercetări de istorie medie ' 

- Studii si cercetări de istorie veche 
' 

- Studii si cercetări de istorie veche si arheologie 
' ' 

- Studii si materiale de istorie medie 
' 

- Studii si materiale de istorie medie 
' 

- Studii si materiale de istorie modernă ' 

- Studii şi materiale de muzeografie militară şi istorie 
- Studia Universitaris Babeş-Bolyai 

Colaboratorii sunt ruga� să folosească aceste abrevieri în materialele trimise spre publicare. 
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