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D

intre cei ce se află într‐o ospătărie, unii
închiriază paturi; alții neputând avea pat şi
dormind pe jos, sforăie nu mai puțin decât cei ce dorm
în pat. Şi aşteptând măsura nopții, dimineața toți se
duc, lăsând paturile ospătăriei şi luând numai lucrurile
lor. Asemenea este şi cu toți cei ce vin în viață: şi cei ce
au trăit cu puține şi cei ce au viețuit în slavă şi bogăție,
ies din viață ca dintr‐o ospătărie, neluând nimic din
desfătarea şi bogăția vieții, fără numai faptele lor, bune
sau rele, săvârşite de ei în viața lorʺ
(Cuviosul Antonie cel Mare).
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În

fiecare sărac, asuprit sau bolnav, ne

întâmpină Hristos, cerându‐ne prin coborâre ajutorul
nostru. În mâna întinsă a celui sărac e mâna întinsă a
lui Hristos, suferința lui din pricina lipsei şi a
umilinței în care îi ținem e suferința Lui Hristos pe
cruce, pe care noi o prelungim. În toate, Dumnezeu se
coboară la noi şi ni se face cunoscut. Chiar această
coborâre face pricepută taina lui mai presus de orice
pricepere.”
Dumitru Stăniloaie
Din Teologie Dogmatică Ortodoxă, vol. I.
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Cuvânt de speranţă
O plăcere anevoios câştigată, dar plăcere de o mare
responsabilitate, să scrii despre Lumânărică, să‐l identifici pe el
şi faptele sale de totală milostivire pentru oamenii Moldovei şi
bisericile sale, pentru Dumnezeul nostru, al tuturor, în anii lui
de viețuire, probabil 1782‐1842. Al tuturor, pentru că
Lumânărică s‐a dăruit nu numai ortodocşilor, ci tuturor
oamenilor, indiferent de etnie ori religie.
Dar cine a fost şi a rămas în noi, Lumânărică? Ne‐o spune
mai întâi Constantin Negruzzi în ceea ce a publicat în anii 1843
şi 1844 în Calendarul editat de Cantora Foaiei săteşti dar îl
completează şi Al.Papadopol – Calimah în Amintiri despre
Costachi Negruzi, publicat în „Revista Noua” nr.11 şi 12,
Bucureşti, în 1889.
Un drept credincios care nici mama nu şi‐o amintea,
plecat cam pe la vârsta de 20 de ani dintr‐un sat pe care nu‐l
pomenea, iar prin anii de după 1803 cerşetorea „mila
creştinilor”, străbătând satele Moldovei, dormind unde apuca,
mai mult dezbrăcat, pentru că hainele şi le oferea altora, săraci
ca şi el, „împărțind bogdaproste în dreapta şi în stânga”,
„introducând bucuria în bietele bordeie”, chemând
„credincioşii la rugăciune”, „strângând pentru ei bani şi alte
mile”, ca să le acopere cheltuielile, nevoile sărăciei.” Un drept
credincios care, după 40 de ani de fapte aducătoare de
milostenie şi rugăciune, prin localitățile Moldovei, avea să fie
găsit într‐o zi mort la poarta casei unei văduve, care nu era alta
decât Maria Scarlat Miclescu, mama viitorului Mitropolit al
Moldovei şi Patriah al României – Calinic Miclescu.
Despre moartea şi înmormântarea lui Lumânărică a scris
în publicația citată însuşi primarul de atunci al oraşului –
Costache Negruzzi, funcție menționată şi de G. Călinescu în a
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sa Istorie a literaturii române. Înmormântare de om sărac, dar
de înaltă valoare duhovnicească. Oficiată de nimeni altul decât
locțiitorul de Mitropolitul al Moldovei Filip ‐ Filaret Beldiman,
rudă cu „văduva” care i‐a găsit corpul, cu participarea unui
numeros sobor preoțesc şi a mulțimii târgului Iaşi, indiferent
de etnie.
Rezultă şi din aceasta că, sărac‐sărac dar duhovniceşte şi
cărturăreşte Lumânărică era un mare respectat în Moldova
acelor ani. După cum a fost la fel şi ucenicul său, Titinaş, evocat
în cunoştință de cauză, de amintitul Alex Papadopol Calimah.
Lumânărică, originar din ținutul Tutovei, ca şi Titinaş,
cei doi țărani de un fel deosebit pe pământ, cerşetori şi săraci,
prin proprie dorință, cum aveau să fie catalogați, mari făcători
de bine în ceruri suflete sfinte în Împărăția lui Dumnezeu. Ei
sunt prezentați cu respect şi admirație de scriitorii citați, de
arhimandrit, de alți contemporani (M.A. Corradini, V.
Alecsandri, C.Negri ş.a.) dar şi de către cei care le‐au studiat
traiectoriile (Beldimanii, Micleştii, Ghiacioiu, Liviu Leonte şi nu
numai).
„A murit un sfânt” – şi‐a exprimat Mitropolitul Filaret
Apamias Beldiman regretul pentru moartea lui Lumânărică,
Ioan de la Tutova, căruia i‐a săvârşit soborniceasca
înmormântare. Ca unui adevărat sfânt i‐a adus jertfă de miluire
Maria Scarlat Miclescu, femeie evlavioasă, care i‐a găsit trupul
neînsuflețit căzut pe marginea şanțului, fapt care l‐a
impresionat şi pe pictorul de origine armeană Apcar Baltazar,
care a pus pe pânză, în culoare artistică, evenimentul,
egalizându‐l, într‐un fel, cu faptul istoric „Moartea lui Moțoc,
vrem!”
„Un sfânt” – au scris şi alte condeie , care au preluat şi
adâncit evenimentul vremii şi pierderea pământească a lui
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Lumânărică, referiri care, în majoritate, sunt comentarii la ceea
ce au scris inițial Negruzzi, apoi Calimah.
Altfel, de bună seamă, ar fi stat lucrurile dacă unul din
cei doi, Lumânărică ori Titinaş şi‐ar fi rezervat timpul şi şi‐ar fi
scris personal viața, ori lucrul acesta l‐ar fi făcut unul din
autorii cu preocupări de cercetător. Ca şi în cazul lui Teodor
Vârnav, boiernaş basarabean, cum îl numeşte Nicolae Iorga;
vasluian sadea, adaugă subsemnatul, care ,într‐o altă lucrare,
am scris pe larg despre „Istoria vieții mele”, relatare făcută la
1883 şi de Artur Gorovei şi rămasă în literatură ca primul
roman românesc cu notă personală.
Altfel ar fi fost şi dacă am fi avut norocul lui Nicolae
Iorga care întâlnind cartea lui Marin Alexandrescu, ce, pe la
1882, alcătuindu‐şi autobiografia, redată într‐un volum numit
„Viață a unui băiat de țară” plecat de pe malul Siretului de Sus,
ca cioban la oi, a isprăvit în funcția de mare dascăl la Bucureşti.
Despre aceasta, marele istoric relata într‐o şedință a Academiei
Române (6 ianuarie 1924) cum „Un cioban, dascăl ‐ din epoca
de tranziție a culturii noastre” ( N. Iorga, Academia Română,
Memoriile Secției istorice, 1924, Tom II p., 349‐358), personaj
care a început prin a cânta la biserici „Sfinte Dumnezeule”, „Pre
Tatăl” şi „Crezul”, apoi, deprinzând cititul, scrisul şi cele patru
operații aritmetice, avea să se ocupe de şcoală, a devenit
„profesore”, „avocat” şi jurnalist, mereu dăruit bisericii şi lui
Dumnezeu.
În cazul lui Lumânărică, fără a diminua cu nimic marile
merite ale lui C.Negruzzi, înțelegerea personajului ne
dezavantajează. Într‐un fel parcă şi pe autorii care au scris în
timp despre Lumânărică şi Titinaş, ori au făcut trimitere la
textele în cauză.
Unii au văzut în personajele noastre nişte viețuitori
pitoreşti. Poate este aşa. Dar cum fiecare ființă umană are în ea
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şi un anumit pitoresc prin înfățişare ori comportare, de ce n‐am
vedea în această „caracteristică” a noastră şi un semn al virtuții
omului pe pământ? Un Nicolae Bălcescu sau Alecu Russo, ori
Alexandru Vlahuță n‐au rămas cunoscuți în literatura română
tocmai făcând o minunăție din România pitorească cu care
suntem mândri şi astăzi? Momente de pitoresc avem fiecare în
viață, cum asemenea clipe le‐au trăit şi Vasile Alecsandri, Mihai
Kogălniceanu, Constantin Conachi, Beldimanii, Catargii,
Vogoridi, Barbu Lăutaru, despre care noi amintim în carte, în
contexte apropiate specificului.
Aşa că evenimente din viața lui Ioan‐Lumânărică şi Ion
Titinaş de la Tutova, trecerea la cele veşnice a lui Ioan,
consemnarea momentului de către căutătorii timpului rămân
mărturii peste ani, noi actualizându‐le vrednicia lor, ca trăitori
întru Evanghelia lui Hristos. Într‐un fel, referirile respective
sunt şi un omagiu adus peste ani faptelor şi memoriei lor. Iar
pentru ca viabilitatea personajelor să nu fie diminuată, ci mai
deplin înțeleasă, textele referitoare la ei, le‐am plasat în
contextul timpului lor. Lumânărică fiind un bun cunoscător al
vieții tuturor oamenilor timpului său, a bogaților dar şi a
săracilor, inclusiv a oamenilor de la Curtea domnească. De aici
şi nevoia de a zăbovi în lumea şi a evreilor, a armenilor, a
țiganilor de la Iaşi, prin ei raportându‐ne la viața locuitorilor
Iaşiului în general.
Vasile Alecsandri în „Introducerea…” la scrierile lui
Negruzzi spune că pentru a judeca şi a prețui corect pe autor
sau evenimentele descrise, trebuie să cunoşti bine timpul,
gradul de cultură a limbii şi oamenilor, plasându‐te în context,
pentru a le reda cu fidelitate, lucru pe care l‐am respectat şi noi
întrucâtva.
Şi, insistând asupra tabloului social‐economic al timpului
în care Lumânărică şi‐a desfăşurat misiunea de bun creştin
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socotim că metoda ne‐a fost şi este folositoare şi cititorilor.
Redate şi în Addenda, spusele lui Alecsandri pot fi şi socotite
lecții de viață şi în zilele noastre, inclusiv pentru lumea politică.
Îndrăznim totuşi, să credem că eforturile autorilor care s‐au
ocupat de Lumânărică şi Titinaş trebuie continuate pentru a‐i
recupera şi completa pe deplin. Ei au fost nişte sfinți. Lucru care
ni‐l repetă mulți din ierarhi ori monahii de astăzi. C. Negruzzi
spune că Ioan‐Lumânărică a construit sau a reconstruit multe
biserici. Calimah spune acelaşi lucru despre clopotnița de la
biserica Sf. Ioan din Bârlad, construită de Titinaş. Documentele
de arhivă de atunci ori cercetarea arheologică n‐ar trebui să
confirme asemenea informații, care nu‐s lipsite de importanță,
fiind nu numai plauzibile, ci o adevărată realitate. Mânăstirea
„Măgarul” de la Bujoreni‐Tutova şi legenda ei, spun că şi
ciobanii deveneau ctitori, după cum în alte părți ctitori au fost
simpli țărani, cu atât mai mult pot avea această calitate oameni
de suflet ca Lumânărică şi Titinaş.
În preajma bisericii Sf. Zlataust din Iaşi se odihneşte cel
care a fost cântărețul bucuriilor şi tristeților celui mai urgisit
veac din trecutul moldovenesc, scrie Adrian Pascu în martie
1939, încheindu‐şi şi lucrarea „Barbu Lăutaru”, închinată
rapsodului. Afirmația dobândeşte substanță de adevăr deabia
în 1966, când la biserica Zlataust din Iaşi avea să se descopere
însuşi mormântul bardului.
Ceea ce ne învredniceşte să credem că din arhivele şi
cercetările geologice ale viitorului vor răsări argumentele care
să confirme spusele celor doi – Negruzzi şi Calimah, că atât
Lumânărică, cât şi Titinaş, au fost ctitori de biserici în Moldova
timpului lor.
Cercetarea arhivei şi a osuarului de la biserica Tălpălari
ar fi un început.
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Cărțile „Monumente istorice din județul Vaslui. Biserici şi
mânăstiri din Eparhia Huşilor” de Maria Popa, „Monumente
religioase medievale din zona Bârladului” de Laurențiu Chiriac,
alte cărți în domeniu, cercetările arhivistice pe care le face
profesorul Costin Clit de la Huşi cu colectivul, observațiile şi
lucrările unor cercetători ca Dan Răvaru, Marin Rotaru,
Gheorghe Gherghe, Sergiu Ştefănescu ş.a. sunt punți, care, în
timp, ne‐ar putea identifica în ce priveşte bisericile clădite şi cu
sprijinul celor doi, cât şi a datelor personale ale lor. Inscripțiile
funerare, pisaniile, chiar cele dislocate, pomelnicele, tablourile
votive, documentele şi cronicile vremii îi aşteaptă încă pe
cercetătorii interesați. Trebuie recitite cu lupe noi scrierile unor
Iacov Antonovici, Tudor Pamfile, Virgil Caraivan, I.C.Beldie,
C.S.Mironescu, Gheorghe Vrabie, Alexandru Alexandrescu‐
Galiş, reviste ca „Miron Costin”, „Păstorul Tutovei,
„Şezătoarea” de la Fălticeni – cu speranța aflării noutăților
trebuitoare.
Căutările în mitricile timpului de atunci ne‐ar putea
lămuri unde s‐au născut Lumânărică şi Titinaş, alte date de
stare civilă a lor ori a martorilor de atunci.
Sperăm şi în munca cercetătorilor bisericeşti, mânăstireşti
şi mireni în privința cunoaşterii vieții şi activității apostoleşti ale
lui Lumânărică şi Titinaş.
Cercetate mai atent, arhiva Mitropoliei, a Episcopiilor din
Moldova şi în special a celei de la Huşi, a bisericilor, câte s‐au
mai păstrat, poate spune mai mult nu numai despre
Lumânărică şi Titinaş, ci şi despre arhiereul Filip‐Filaret
Beldiman, dacă biserica şi cercetătorii ei vor deveni mai
interesați de probleme.
Trăim cu speranța deplină că viitorul va fi favorabil citirii
tot mai exacte a ceea ce au scris inițial cercetătorii în domeniu,
începând cu Costache Negruzzi şi Al. Papadopol Calimah.
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Lumânărică a făcut şi face minuni!
Este un sfânt!
Însăşi păstrarea şi existența în activitate a bisericii
Tălpălari, încorsetată de atâția ani, între clădirile din Piața
Unirii, exceptarea ei de la demolare într‐o perioadă în care mai
ales lăcaşurile de cult aveau o astfel de soartă. este un semn că
locul în care a fost înmormântat Lumânărică stă sub veşnica
protecție a Dumnezeului nostru.
Amin.
Autorul
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u lumânarea am adunat fondurile pentru
reuşita campaniei electorale – parlament,
România, 2008 ‐, scrie pe sticla televizorului
noul ministru al culturii în Guvernul Emil
Boc, domnul Th. Paleologu, parafrazându‐l
pe patriarhul Iustinian Marina – care,
întrebat cum se finanța biserica ortodoxă română în vremea lui,
răspundea: „Cu Lumânărica”…
Cu lumânarea în mână aduna bani şi Lumânărică, cel de
care va fi vorba în rândurile care urmează, numai că în timp ce
domnul ministru al culturii îi aduna de la sponsori bine
determinați şi pentru sine, pentru a‐i topi în propaganda
electorală – afişe şi postere, emisiuni multimedia – Lumânărică
al nostru le colecta şi le împrăştia săracilor, nevoiaşilor,
neputincioşilor, care erau destul de mulți şi atunci, ca şi astăzi.
Iar în timp ce căutătorii şi adunătorii de fonduri cu
lumânarea au făcut foarte puțin pentru cultură, şi asta din 1989
încoace, lucru care rezultă din slaba înzestrare şi sporire a
fondului de carte la bibliotecile publice, dispariția ori
împuținarea librăriilor şi a muzeelor, a instituțiilor de cultură şi
a personalului din domeniu, pe timpul lui Lumânărică cu banii
strânşi se ostoiau nevoile săracilor, dar se înălțau şi destule
edificii care înnobilau şi alimentau sufletele atunci şi se mai
păstrează, unele, şi astăzi.
Înmulțirea bisericilor dar şi a restului edificiilor culturale
importante cam de pe timpul lui Lumânărică dar şi de mai
înainte îşi au originea. Nu degeaba şi deloc neîntâmplător
N.A.Bogdan scriind monografia istorică şi socială a oraşului
Iaşi, l‐a trecut pe Lumânărică şi tovarăşul său de preocupări
pioase ‐ Titinaş – în rândul oamenilor de seamă a localității.
Luminați de flacăra de la lumânarea pe care au
răspândit‐o ei în toată Moldova perioadei lor de viețuire,

C
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sperăm ca şi domul Theodor Paleologu, noul ministru al
Culturii din România, să ne „lumineze” acum şi peste ani
mintea şi acțiunile noastre, prin ceea ce va întreprinde şi va
dărui nouă şi țării (dar nu cu luleaua în gură în fața cucoanelor
şi la emisiunile T.V.R.).
Fiu al unui cărturar stimat şi apreciat, care are de partea
sa tinerețea dar şi momentele favorabile proiectelor, credem că
lumânarea purtată în încoronarea scaunului demnității publice
îl va călăuzi benefic în interesul mulțimii.
*

L

umânărică la biserica Talpalari

Lumânărică cutreierase şi cunoscuse întreaga Moldovă.
Sat cu sat, cătun cu cătun, biserică de biserică… Mâncase şi
ospătoase şi în case de gospodari, în primul rând fețe
bisericeşti, dar şi în coliba ori bordeiul săracului. Comentaseră
împreună, făcuseră sfat asupra nevoilor oamenilor, pe care ştia
şi reuşea să‐i încurajeze. Dar mai ales ştia să‐i asculte, să cugete
pentru ei, iar mai apoi să le îndeplinească dorințele.
La câte nenorociri se petreceau, Lumânărică le era
martor, le memora cerințele şi pe cât putea le împlinea aducând
mângâierea şi speranța oamenilor cu care trăia. Lumânarea pe
care le‐o înmâna el avea legătura lui de suflet atât cu bogatul cât
şi cu săracul, pentru că, nădăjduia el, dar şi oamenii, totul era
lăsat şi iertat de Dumnezeu, Domnul tuturor oamenilor. Fără
însă a‐i nesocoti pe domnii vremelnici. Se încumeta şi des le
călca pragul şi acestora din urmă. Le înmâna şi lor lumânarea
creştinării, a speranțelor de viață, dar le cerea şi lor să nu uite că
a dărui este şi a te mântui. Şi dăruirea lor ajungea, prin el, la
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săracii din cele mai îndepărtate colțişoare ale pământului
străbătut de el.
Ceea ce avea să spună mult mai târziu un învățat ca
Gheorghe Ghibănescu (într‐o conferință ținută prin februarie
1902 într‐o aulă a seminarului „Veniamin Costache”, în fața
inițiaților de la un cerc cultural al Societății „Viitorul”),
Lumânărică le trăise încă în vremea sa. Se cunoştea că aşezările,
ca şi locuințele de la 1902, nu erau tot una cu cele de la anul
1800 şi mai dinainte. În urmă cu ani, ca şi acum, erau şi case dar
destule bordeie, ori colibe, în care locuiau oameni şi din care
lipseau nu numai blidele de mâncare dar şi patul, masa şi
scaunele, în care holera, ciuma şi alte boli erau la ele acasă. Că
adesea viețuitorii locurilor se însoțeau cu bejeniile, arderile,
pustiirile, care‐i purtau din loc în loc şi pe unii şi pe alții. Aşa că,
ceea ce socotea Ghibănescu „casa omului de sub căciulă” fusese
şi a lui Lumânărică. Dar la marginea drumului, că Lumânărică
nu era purtător de căciulă, nici vara, nici iarna, mereu
descoperit şi cu picioarele goale…
Ajuns la uşă şi în fața bisericii Tălpălari din capitala
Moldovei – Iaşul – Lumânărică, de bună seamă, nu‐i ştia în
totul nici istoricul oraşului şi nici al bisericii. Îi ştia însă
slujitorii şi credincioşii prezenți. Dar mai afla şi din ceea ce
aveau să spună şi să scrie, mult mai târziu, oameni precum
Ghibănescu… Aici, în Iaşi, la o margine din oraşul de atunci, în
sărăcimea tălpălarilor, un cumnat al fostului domnitor al
Moldovei, Vasile Lupu, un Iordachi Cantacuzino, vistiernic,
avusese puterea şi harul primit de la Dumnezeu să ridice zisa
biserică a tălpălarilor, la care Lumânărică se simțea mai atras.
Construcția se făcuse pe la anul 1700, când la biserică slujea un
preot pe care‐l chema Ion, Ioan cum avea să‐i fie numele şi lui
Lumânărică.
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Sursele documentare spun că biserica aceasta, a
tălpălarilor, ar fi avut una din cele mai bogate arhive. Că din
actele ei s‐ar putea ca vechiturile să spună şi mai multe şi
despre Cantacuzini, despre preoții de felul lui Ion, slujbaşi ai
vistiernicului, şi, de ce nu, şi despre Lumânărică. Mare este
lumina Dumnezeiască iar omul de seamă, Lumânărică, poate
dintr‐un colț de pagină veche ne va dezvălui mâine‐poimâine,
lucruri inedite, nu numai despre sine, ca om, ci în alți termeni,
tălpălari, breasla
necunoscuți suficient astăzi, şi despre
constructoare a bisericii, despre Iaşul acelor vremuri.
*
Biserica Tălpălari, ctitorie a vistiernicului Iordache
Cantacuzino (1634‐1659), cumnat cu voievodul Vasile Lupu, a
fost zidită în anii 1640‐1650 pe culmea dealului care domina
valea Bahluiului,pe stânga, în capătul de nord‐vest al Uliței
Mari care este astăzi bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt –
consemna Viorel Erhan în volumul „Mânăstiri şi biserici din
oraşul Iaşi şi împrejurimi”, Editura ETP Tehnopreis, Iaşi, 2003,
p. 161‐163.
Atunci, după cum susține şi Ghibănescu, coasta dealului
dinspre Bahlui era locuită de oameni nevoiaşi, casele lor fiind
nişte bordeie săpate în pământ. S‐a numit a tălpălarilor, deşi pe
platoul unde era biserica erau şi destule case în care locuiau
oamenii cu stare, dar se vede că tăbăcarii nu numai că erau mai
mulți dar erau şi mai bisericoşi, de s‐a lipit şi identificat numele
lor cu însăşi biserica ridicată de boierul locului ‐ şi el om cu
mare bogăție în Moldova.
Biserica s‐a numit a tălpălarilor încă de pe la anul 1742,
când, după spusele lui Ghibănescu, preotul slujitor al ei era
unul Antonie. Zidită de Iordache Cantacuzino, biserica a rămas
în grija familiei peste 220 de ani. La 30 mai 1796, într‐un act se
menționează că epitropii ei erau Episcopul de Huşi, Veniamin
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Costache, Iordachi Balş şi Iordachi Cantacuzino, toți trei veri
primari între ei (Gh. Ghibănescu, 1934).
Cuprinsă de foc la 20 iulie 1827, biserica Tălpălari a fost
restaurată chiar în acelaşi an de un alt membru al familiei,
Marele Vornic Dumitru Cantacuzino Paşcanu, care avea ca soție
pe Pulheria Beldiman, vornicul rămânând epitrop al bisericii
timp de 35 de ani, adică de la 1827 până la 1862.
Cum timpul lucrează, biserica Tălpălari va fi supusă
reparațiilor în anii 1884‐1890.

La biserica Tălpălari sunt înhumați o parte dintre ctitorii
şi binefăcătorii lăcaşului: Iordachi Beldiman, +1870; Dimitrie
Beldiman +1873; Mihail Paşcanu Cantacuzino, +1857.
Cripta în care au fost înhumați cei enumerați mai sus şi
unde se păstrează şi oasele altor adormiți din familiile
pomenite, a fost restaurată în anul 1999 de către familia
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Georgeta şi Constantin Popa, aducându‐se pomenire fiicei lor
care s‐a numit Luminița – Lavinia.
Biserica Tălpălari a avut parte de mulți boieri ctitori –
spune Ghibănescu într‐o altă conferință a sa, ținută la 8
septembrie 1933 (Iaşi, Tipografia „Presa bună”, 1934), tot la
biserică, prilej cu care, luând pomelnicul drept martor, îi citează
pe
Cantacuzineşti,
Beldimăneşti,
Carpeşti,
Scorțeşti,
Cozâmireşti, Hermezii, Burgheleşti, Găneşti, Botezăteşti,
Bosieşti şi pe Tănasă Gosan, fără a preciza dacă pământul
cimitirului bisericii i‐a încăput pe toți la adăpostul său ca
hrănitori
florilor.
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Catapiteasma bisericii Tălpălari

Precizând că Tănasă Gosan a lăsat prin testament la 6
aprilie 1828 întreaga moşie Mădărjaci şi a satului Cudreştii‐
Cârligăturii, precum şi 9 pogoane cu vie la Socola, în Dealul
Goroi, bisericii Tălpălari, se precizează încă odată că cel mai
mare şi neîntrecut înzestrător al lăcaşului rămâne D.
Cantacuzino – Paşcanu.
Evocându‐l pe ultimul epitrop Dimitrie Cantacuzino,
logofătul, Ghibănescu îşi exprima uimirea pentru ce se
întâmpla în vremea sa, şi chema la înviorarea sentimentului
religios şi național, ca şi în viitor actualii şi urmaşii
Cantacuzineşti să nu se desprindă de biserica lor, continuându‐i
împodobirea.
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Portretul logofătului Dumitru Cantacuzino Paşcanu, ctitorul
Spitalului „Sfânta Treime”, Tătăraşi Iaşi, şi a soției sale Pulheria

Din descrierea arhitecturii edificiului, a interioarelor şi
iconografiei aflăm şi că, la intrarea pe partea stângă, există două
morminte, marcate de două lespezi de marmură albă,
împrejmuită. Mormântul din partea dreaptă este a patriarhului
Atanasie Gosanu + 1776, decembrie 20 şi a soției sale Anița, fiica
lui Toaderu Naculu, logofăt de vistierie + 1803, septembrie 25,
toți ctitori ai bisericii. Alături este mormântul lui Alexandru
Anastas, născut la 1750 şi săvârşit la 1815, împreună cu părinții
Ştefan şi Zoița.
Sunt enumerate obiectele de podoabă şi cărțile de
importanță istorică pe care biserica, astăzi parohie, cu un număr
de 851 familii de binecredincioşi.
N.A. Bogdan îi identifica nume cu nume pe ctitori şi
enoriaşii bisericii: neamul cantacuzinesc, Marele vistiernic
Iordache Balş, Banul Petrache Cazimir, Banul Toader Carp,
Căminarul Constantin Carp, Medelnicerul Mihalache
Scorțerscu, Sulgerul Miron Scorțescu, Căminarul Anastase
Scorțescu, Sulgerul Costache Burghelea, Căminarul Gheorghe
Hermeziu, Spătarul Dumitrache Beldiman, Serdarii Mihail
Ganea şi Alexandru Anastase, Banul Atanase Gosan, Catrina
Bosiasa, Serdarul Constantin Botezat…
Din ce se compunea şi cum era
împărțit Iaşul,
administrativ şi social în vremurile vechi spune N.A.Bogdan în
Monografia despre care vom aminti mai pe larg în paginile
următoare. El era populat de mulți străini, printre care
principalele neamuri erau armenii, slavii, nemții, grecii, evreii
cu locuri de locuire alese de ei ori impuse de cârmuire. Cei ce‐şi
alegeau locurile o făceau pe grupe de case sau uliți, stabilindu‐
se aproape unii de alții, să se poată ajuta, ori să se apere la
nevoie. Aşa se şi explică şi denumirea mahalalelor: mahalaua
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armenească, tătărească, jidovească, lipovenească, a muntenimei,
a țigănimei, păcurarilor, humarilor, tălpălarilor.
Mahalaua Tălpălarilor făcea parte din alta mai largă ‐
mahalaua calicimii, ocupată de infirmi sau nevolnici, care se
ocupau cu cerşitul, dar erau în această mahala – pe şesul
Bahluiului – şi o mulțime de dubalari şi talpalari, care dubeau
piei de vite şi în mlaştinile Bahluiului.
Pe la 1844 dintre ulițele şoseluite ale Iaşului făceau parte
şi ulița tălpălarilor.
După un recensământ făcut la 1848, clasa scutiților de
biruri se ridica în Iaşi la 10.573 familii, care însemnau:
Boieri şi fii de boieri
600;
Funcționari fără ranguri
300;
Preoți şi clerici
307;
Profesori şi medici
50;
Străini
504;
Vătavi şi slugi
6000;
Privilegiați
185;
146;
Țigani mânăstireşti
Țigani particulari
400
Soldați
600;
Slujitori – diverşi
867;
Infirmi (cerşetori, calici)
414
Din clasa birnicilor făceau parte 7939 familii care se
subdiviza:
Negustori şi meşteşugari
1789;
Mazili – ruptaşi, descendenți ai foştilor privilegiați 154;
144;
Țărani cultivatori
Oameni fără locuință stabilă 1168;
Jidovi
3675;
Străini, negustori şi ind…..
931.
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Țiganii statului
178
Deci total familii în Iaşi = 10573+7939= 18512, ceea ce
însemna un total de 92560 suflete, dacă în fiecare familie ar fi
fost câte 5 membri.
Referindu‐se la ceea ce a însemnat pentru Iaşi poziția de
Capitală a Moldovei, Gh. Ghibănescu în cuvântarea la care ne‐
am referit sublinia că numai aşa oraşul a crescut şi bisericile s‐
au înmulțit; ba, i se părea lui, „azi Iaşii pare a avea prea multe
biserici pentru nevoile lui de cult”. Constatare asupra căreia nu
insista, ba chiar conchidea mulțumit şi optimist în acelaşi timp:
„cum Iaşii trăiesc şi trebuie să trăiască prin ceea ce a fost, căci
asta e organic într‐o țară civilizată şi organizată, negreşit că şi
bisericile din Iaşi păstrează în ele trecutul istoric al oraşului.”

*
Gheorghe Ghibănescu

*

El evidenția că după anul 1881, urmare a „erei marilor
împrumuturi” o seamă de monumente ale Iaşilor cum erau
Mitropolia, Trei Ierarhi, Sfântul Neculai, Golia, Cetățuia,
fuseseră rând pe rând restaurate, dar altele încă mai aşteptau
dărnicia primăriei care, în sărăcia ei, făcea ca unele biserici să
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rămână închise: Sfântul Nicolae cel sărac, Nicoriță, Dancu,
Sfântul Ilie (Ghianghea) etc.
Filială a bisericii Tălpălari, biserica Sf. Ilie „neavând
absolut nici un venit, cu toate că înainte de secularizare a avut
averi mari, şi statul nedând nici un ajutor, nu se face slujbă în
acest locaş sfânt încă de vreo 17 ani” – arată N.A. Bogdan.
Cum edificiile noi cereau şi impuneau şi o anumită stare
de salubrizare, de igienă umană, încă înainte de aplicarea
Regulamentului Organic (1832) s‐au impus dispoziții care
însemnau dezafectarea cimitirelor bisericeşti, mai ales a celor
din incinta oraşului. Autorii lucrării „Cimitirul Eternitatea” Iaşi,
1995, semnalează că încă din 1810 un Fibranovschi,
comandantul Iaşilor, cerea Dicasteriei exarhale a Moldovei, „să
nu se mai îngroape de acum trupurile celor morți pe lângă
bisericile ce se află în oraş, ci să se facă îngropări la țintirimele
cele rânduite.”
Cu toate protestele populației, în 1829 – comandantul
trupelor de ocupație generalul Jeltuhin, ca şi în 1830, generalul
Kiseleff, punea în discuție problema cimitirelor ca „izvor de
răspândire a unor molime: „ca şi necesitatea construirii de
cimitire comunale, totul pentru oprirea a se mai face
înmormântări în incinta oraşului”. Regulamentul Organic găsea
cu cale ca în punctele Copou, Ciric şi Frumoasa, pe pământurile
mânăstireşti să se facă locuri îndestul de întinse pentru a servi
de țintirime, închise cu gard, cu arbori plantați, după trebuință.
Se arăta în lucrarea citată (p.6) că în 1853 a existat şi o
inițiativă particulară pentru rezolvarea, prin subscripție
publică, a unui cimitir comunal la Galata. Şi cu toate acestea la
1871, cele 48 de biserici de cult din Iaşi aveau fiecare propriul
cimitir bisericesc al ortodocşilor.
După cum se ştie, o lege a înmormântărilor avea să fie
promulgată de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza.
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*

Primele instituţii sociale

P

erioada la care ne referim era una a înfăptuirilor,
nu numai a adunării de fonduri, de bunuri, care
erau destinate mai ales binelui public, nu pentru
acumulări personale. În această direcție erau călăuziți de
credința lor nu numai un Lumânărică sau Titinaş, ucenic al
său, ci valul miluirilor pornea mult mai de sus, chiar de la
domnitorul țării, de la boieri şi de la mânăstirile locurilor.
Câteva exemple ca să înțelegem şi climatul în care au trăit
şi au aprins lumânărelele lor cuvioşii Lumânărică şi Titinaş,
nu‐s lipsite de importanță. Era perioada când prin măsurile
sociale luate de unii domnitori ca Grigore Ghica, Mavrocordat
sau Calimachi, a măsurilor impuse de Regulamentul Organic,
susținute de Kiseleff, instituțiile sociale se impuneau şi ele cu
necesitate. Ele serveau păturilor care le promovau, dar mai ales
populației de rând, a celor lipsiți de ocrotire instituțională sau
de bogăția de care dispuneau vârfurile.
Aşa au apărut spitalul civil „Sfântul Spiridon” din Iaşi în
1756, spitalul din Roman la 1797, cel din Botoşani în 1831, în
1838 cele din Bârlad şi Focşani, Galați în 1841, Tg.Ocna în 1845.
Locuri pe unde umblaseră şi văzuseră lumea şi Lumânărică ori
Titinaş de la Tutova.
La unele din instituțiile spitaliceşti enumerate face
trimiteri consistente şi Paul Pruteanu în a sa „Contribuție la
istoricul spitalelor din Moldova”, Editura medicală Bucureşti,
1957.
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Spitalul din Tătăraşi, Iaşi, a fost înființat în anul 1858 de
logofătul Dimitrie Cantacuzino – Paşcanu şi de soția sa Pulheria
Cantacuzino, născută Beldiman – spune conf.dr.Paul Pruteanu.
Cu moşie la Aroneanu, ctitor al bisericii Tălpălari,
Dimitrie Cantacuzino‐Paşcanu, sprijinit de domnitorul
Al.Grigore Ghica, edifică spitalul care îi va purta numele,
asigurându‐i dotările necesare – apă din canalul public al
alezării, noi suprafețe de teren, prin cumpărare de la vecini, la
care îşi adaugă propria moşie de la Ținteşti –Iaşi, iar mai târziu,
în 1857, acelaşi lucru îl va face şi soția sa Pulheria Cantacuzino,
cu moşia sa de la Vinderei – în Tutova, cu clauze testamentare
în folosul spitalului şi bolnavilor.

Spitalul Cantacuzino‐Paşcanu (Tătăraşi), „Sfânta Treime” la
începuturile sale.

Destinat a avea „încăpători de una sută şi mai bine de
crivate”, dotat corespunzător, inclusiv cu personal medical,
spitalul închinat Epitropiei Spiridon avea să devină punct de
referință în Moldova.
Cu donații de la frații Greceanu (100.000 lei, 20 crivaturi,
10 măsuțe, 6 scaune, 20 scuipători, 20 scaune pentru luat sânge
cu lipitori), cu alte donații obținute la Crâng de la un anume
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I.Gheoreghiu, 40.000 lei de la Costache Gheucă în 1863, alte
fonduri de la părintele Sofronie Vârnav şi alți milostivi, dar şi
din întruniri publice menite să strângă donații, spitalul de la
Bârlad organizat chivernisit, cu proiecte de statut mereu
perfecționate, a fost destinat în special nevoiaşilor.
De Epitropie depindea încă de la 27 octombrie 1838 şi
spitalul defunctei Elena Beldiman de la
Bârlad. Postălniceasa Elena Beldiman
lăsase prin testament moşia Popeni din
județul Tutova, ca din venitul ei să se
construiască spitalul, operație de care s‐
au ocupat frații Nicolae şi Iancu
Greceanu, răposata fiind mătuşa lor,
născută Costandache. Epitrop la Casa Sf.
Spiridon era logofătul Iordache Catargiu
(din fotografie).
Regulamentul prevedea consultări gratuite, iar
internările în spital cu tratament gratuit cuprindeau pe „bunzii
lipsiți de tot felul de adăpost, stâlciții şi răniții prin accident,
detunații, înecații şi turbații, orfanii şi vagabonzii bolnavi”, cei
cuprinşi de boli grave chirurgicale şi lipsiți de mijloace, bolnavi
sifilitici etc. (vezi şi „Istoricul spitalului din Bârlad ‐1838‐1944”
de dr. Iancu Graur şi dr. Nicu Botezatu, în „Bârladul odinioară
şi astăzi”, p.539‐549).
De către Grigore Al.Ghica Voievod, în anul 1853, a fost
înființat la Iaşi şi Ospiciul pentru săraci şi infirmi de la Galata –
Iaşi, unde primirea se făcea pe baza recomandării Epitropiei
generale „Sf. Spiridon” şi privea mai ales pe „pământenii ce
n‐au închipuire de a se hrăni”, pe „betegii şi bătrânii
neputincioşi”, dar care, potrivit vârstei şi sănătății lor, trebuiau
să „se îndeletnicească”, pe timpul internării, după indicațiile
medicului, cu aducerea lemnelor, facerea focului, curățenia în
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ogradă şi în odăi, lucrul la bucătărie, adusul apei, cusutul
rufelor, astfel ca să nu mai fie nevoie de angajarea altor slugi cu
plată.
Cei angajați la astfel de treburi aveau dreptul la două
treimi din valoarea muncii prestate.
*
Legați de Iaşi, Cantacuzinii sunt evocați mai ales de
populația municipiului Paşcani. Stăpânirea lor pe Siret este
străveche. În calitate de principal sfetnic al domnitorului Vasile
Lupu, ca mare vistiernic, dar mai ales pentru că era căsătorit cu
sora Doamnei Tudosca, soția Domnitorului, un Iordache
Cantacuzino, încă de la 31 martie 1637, era proprietar pe
jumătate din satul Paşcani.
Aici, pe Dealul Paşcanilor, cu largă vedere asupra Văii
Siretului, noul proprietar a construit între anii 1640‐1650 un
mare palat. În vecinătate, în anul 1664 a ctitorit şi o biserică cu
hramul „Sfinții Voievozi Mihail şi Gavril”. Stăpânirea
Cantacuzinilor la Paşcani a durat peste un secol, după care,
moşia, dar şi palatul, şi biserica au avut alți şi alți stăpâni:
familia Bălăşeştilor, apoi familiile Roznovanu, Eugeniu Alcaz,
Brătianu.
La 15 iulie 1946, ultimul proprietar Gh.I. Brătianu era
expropriat, bunurile trecând în folosința Şcolii Agricole din
Paşcani. Ulterior, palatul a servit drept Clubul Copiilor.
Astăzi proprietatea este revendicată de Maria şi Ileana
Brătianu.
Despre Casa Cantacuzino‐Paşcanu şi moştenitorii ei, îşi
exprimă opiniile şi Laura Guțanu („Valori de patrimoniu…”, în
revista Biblos nr.14/2002, textul regăsindu‐se în addenda la
carte.
Am amintit cele de mai sus, pentru că unul din
Cantacuzini este şi marele logofăt Dimitrie Cantacuzino‐
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Paşcanu (1789‐1862), ctitorul spitalului ieşean, care i‐a purtat
numele multă vreme.
*
Cine era Gheorghe Ghibănescu? Cel care vine şi lasă
posterității însăşi geografia locurilor, cu străzile şi mahalalele
de pe vremea lui Lumânărică, şi pomeneşte despre inscripțiile
de pe la 1880 ale plăcilor din gropnița cu oseminte de după
desființarea cimitirului Talpalari şi a altora din Iaşi, lista
preoților din vremea lui Lumânărică… Nume şi fapte care
coincid întocmai cu cele descrise de alți istorici şi literați,
cunoscători în domeniu…
Gheorghe Ghibănescu (născut la 1 octombrie 1864 la
Gugeşti Vaslui – decedat la 6 iulie 1936, la Iaşi) – a fost un
istoric genealogist şi filolog român, membru corespondent
(1905) al Academiei Române, om care a adunat o mare colecție
de documente despre epoca feudală din Moldova, pe care le‐a
publicat fără o metodă critică în Uricariul lui Theodor
Codrescu, dar şi în colecția proprie „Ispisoace şi zapise”, în 6
volume, în perioada 1906‐1926 ‐ scrie undeva unul din biografii
săi…
Gheorghe Ghibănescu un pedagog, gazetar, istoric,
genealog, filolog, om politic şi un documentarist care a călcat
multe localități din Moldova, realizând o operă pe care puțini o
cunosc şi căruia municipalitatea Iaşi, ca imortalizare a numelui,
i‐a dat din nomenclatura străzilor de astăzi şi lui un capăt de
uliță.
Câți din şcolarii de astăzi, poate chiar din cei care
locuiesc pe strada respectivă, îi ştiu astăzi trecutul, profesorului
şi directorului de Şcoală normală, cel care ne‐a lăsat atâtea
informații despre Iaşi, Bârlad, Huşi, Vaslui, Târgul Ocna,
Dorohoi, Şendriceni, Fereşti, Drânceni, Roşieşti, Idrici, Barboşi,
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Bereasa, Grumezoaia, Grajduri ?!; cel care ne‐a spus atâtea
despre Ştefan cel Mare, Vlad Țepeş, Vlad Vodă Călugărul,
despre Cuzeşti, Râşcăneşti, Başoteşti, Kogălniceneşti,
Mavrocordeni, Costăcheşti, Codreşti, Cantemireşti; cel care s‐a
oprit nu numai la documentele de la biserica Talpalari – unde a
făcut misionarism un Lumânărică, ci şi la Seminarul Socola,
Şcoala normală „Vasile Lupu”, Liceul „Codreanu” de la Bârlad,
de la Pomârla, de la Biserica „Dimitrie Balş”, Sf. Andrei, Sfântul
Neculai Domnesc şi nu numai, din Iaşi? Dar cine îi are evidența
articolelor scrise în mai toate ziarele din Moldova? Cine îi ştie
drumul pe care l‐a parcurs, în care case a fost găzduit – ca şi
Lumânărică – în anii lui de tinerețe, ca prefect şi om politic,
mereu animat să construiască şi să lase urme şi documente, dar
şi în conflict cu neştiința şi patimile rele ale oamenilor?
Cei care‐i înmânau lui Ghibănescu ispisoacele şi zapisele,
suretele şi izvoadele spre valorificare o făceau aşa cum altădată,
de mult, luaseră lumină de la Lumânărică şi o valorificaseră,
dăruind la rândul lor, altora, lumină.
Muzeul municipal al Iaşilor, cel căruia prin 1920 i‐au pus
bazele învățați de felul lui Ghibănescu, Mihai Costăchescu,
Sever Zotta şi N.A.Bogdan, constituie doar un început de operă
culturală, o lumină care, poate, venea tot de la biserică.
Că am omis să spun că acest Gheorghe Ghibănescu a fost
şi un mare creştin… „Doamne! Ce cuprinzătoare poate fi în
trudă o viață de om! Când a putut scrie omul acesta, Gh.
Ghibănescu, atâtea sute de cărți? Când a putut cerceta cu
mintea atâtea mii şi răsmii de dosare? Cum a putut mâna lui
mică scrijela atâtea slove cu o peniță cam vrăjmaşă, pe care o
aud cum protestează aşteptând cerneala”?, scrie admirându‐l
Aurel Leon într‐unul din volumele sale cu… „Umbre”.
Şi comparându‐l cu Al. Philippide care şi el „şi‐a rupt din
clipele bucuriilor, ale odihnei, ale boalei, ale vieții pe care o
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trăim numai odată” maestrul meu A.Leon se opreşte asupra
celui aflat mereu „în veşnică ceartă cu timpul”, la clipa în care,
la casa lui tocmai când „neodihnitul” plecase pentru odihnă iar
în camera alăturată a lui, se făcea curățenie pentru altă viață.
Biroul de lucru îi fusese scos afară din casă, pus sub nuc
în ploaie. Acolo, pe locul unde altădată stătuse mâna lui
dreaptă se deschidea o cavitate în care se adunase apa de
ploaie.
‐ Cine o fi făcut cavitatea în cauză, şi la ce a servit? ‐ se
întreba gazetarul Aurel Leon.
Şi un glas îndurerat de doliu i‐a dat răspunsul:
‐ N‐a tăiat‐o cineva anume! La acest birou el, Gh.
Ghibănescu, a lucrat toată viața. Scriind zi şi noapte, argintul
butonilor de la mâneca cămăşii a ros lemnul şi treptat‐treptat a
scobit în el. Nu mai era mult şi rosătura ar fi răzbătut dincolo.
Argintul butonilor este mai tare ca stejarul! Iar omul un
fulg care se topeşte şi devine pământ!
*

Lumânărică un virtuos

V

ă aduceți aminte de un sărac – scrie C. Negruzzi în
„Negru pe alb”, scrisori la un prieten, în partea a III‐
a din „Păcatele tinereților” , pe care îl întâlneați, sunt acum doi
ani, pe uliți, prin piață, pe la biserici, cerşitorind mila creştinilor
şi împărțind bogdaprostele în dreapta şi în stânga, întrebându‐
ne şi informându‐ne, în acelaşi timp, că cel care nu mai era, se
numise Lumânărică.
Lumânărică cel care nici el nu ştia şi nici nu‐ți putea da
răspuns asupra identității sale pentru simplu motiv că nici el
nu‐şi cunoştea… originea.
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‐ Nu ştiu, răspundea el. Ştiu numai că mama când m‐a
luat şi lăut mi‐a zis: Niță, dragul meu! Să cumperi lumânărele
şi să le împarți pe la bisericele.
Şi satisfăcut de lămuririle pe care le da, adăuga, poate, cu
regrete lăuntrice, dar fără a se exterioriza prea tare:
‐ Atâta ştiu, atâta fac!
Unii pun la îndoială relatarea scriitorului, alții existența
lui Lumânărică şi a faptelor sale.
Un autor, precum Avram P. Todor, adunător a
„Scrisorilor” (autorizat de Ministerul Instrucțiunii Publice încă
de la 18 ianuarie 1936 să le publice, ca lectură particulară pentru
elevii de clase secundare – (Editura Tipografiile Române Unite
S.A. Bucureşti) făcând trimitere la uzitarea genului epistolar în
literatură, ne asigura că în cazul lui Negruzzi – scrisoarea în
cauză (a XIII‐a) vizează tocmai consacrarea virtuților omeneşti.
Deci Lumânărică este un virtuos, un personaj al
dezideratelor care privea lumea ca ființe trecătoare, mânate de
lipsuri şi mari nevoi existențiale. Aceasta şi pentru că primul
biograf al a lui Lumânărică, C.Negruzzi, fusese un aidoma.
Comunicând oamenilor realitățile timpului lor, scriitorul
lua seama la ce‐i spuseseră înaintaşii (Sf. Grigorie din Nazianz –
sec.IV): „Nu e suficient să fii corect” în ceea ce spui şi scrii; „mai
înainte de orice să cauți să fii limpede. Scrisoarea nu e
cimilitură: mai bine să pari puțin guraliv decât să fii obscur din
pricina scurtimii. Scrisoarea limpede şi bună este aceea pe care
o înțelege şi o citeşte cu plăcere şi un om învățat dar şi unul fără
învățătură.”
Iar scrisoarea despre Lumânărică nu numai că este
„limpede şi bună”, ea este şi deosebit de interesantă. Aceasta şi
pentru că întocmitorul ei ținuse seama şi de alte recomandări
în confecționarea ei: „… scrisoarea trebuie să fie plăcută.
Scrisoarea fără grație este tristă, plictisitoare; drăgălăşenia
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înviorează sufletul.” Iar despre folosirea de maxime, proverbe,
anecdote sau glume de bun gust într‐însa, potrivite de folosit
când îşi au rostul, ele puteau fi folosite cu multă măsură,
deoarece prea multă „pompă” în ea, atenuau patosul,
antitezele, perifrazele…
Şi se concluziona: cea mai frumoasă scrisoare este aceea a
cărei singură podoabă este simplitatea…
Şi, scrisoarea în cauză corespunde cerințelor.
Căci, după cum spune şi Th.D Speranția despre
Constantin Negruzzi, el respectă şi spusele bătrânului poet
Horațiu: „Când vrei să scrii un poem, scrie‐l aşa ca oricine să
crează că ar avea acelaşi succes ca tine, dar să muncească, şi să
asude mult când va încerca şi el.”
Scrisoarea corespundea cerințelor şi pentru că „întâi de
toate, Negruzzi era un mare prozator, fără invenție, mărginit la
anecdotă şi memorii (George Călinescu); Costache Negruzzi s‐a
dovedit a fi un „publicist, traducător, poet, dramaturg,
prozator, filolog”, creator şi al nuvelei istorice „Alexandru
Lăpuşneanu”, „neegalată până astăzi”, el fiind, după cum
spune Al.Piru, „un deschizător de drumuri în literatura română
modernă…, un clasic al romantismului.”
Parte a epopeii naționale „Ştefaniada”, poemul „Aprodul
Purice”, inspirat din Cronica lui Grigore Ureche, ca şi din
anecdotica lui Neculce „O seamă de cuvinte” reflectă însăşi
direcțiile Daciei literare. Despre nuvela „Alexandru
Lăpuşneanu”, George Călinescu afirmă că ea s‐ar fi putut ridica
la nivelul celebrei scrieri Hamlet, dacă literatura română ar fi
avut ca exprimare „prestigiul unei limbi universale.” Luând
drept reper nuvela citată, Tudor Vianu crede că Negruzzi ca
scriitor epic de seamă a literaturii române, cu o inventivitate
artistică distinsă, rămâne un „evocator, memorialist şi analist”
care se impune.
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Venit în Moldova pe la 1812, cel care până pe la anul 1840
avea să rămână în funcția de pravilist, adică de jurisconsult al
statului, Christianus Flechtenmacher (1785‐1843) s‐a dovedit a fi
un îndrăgostit de limba română şi de poezia noastră. Dintre
poeții români, atât îl captivase – Costache Negruzzi, pe care îl
vedea „un bărbat înalt, adăpat în multe limbi, al cărui geniu îi
dădea strălucire”, socotindu‐l „un poet făcut de obşte”, încât,
citindu‐i poeziile (la 14 februarie 1839), s‐a simțit îndemnat să‐i
trimită şi el câteva versuri (Academia Română, Memoriile
secției istorice, 1923, Tom I, p.230).
Cele de mai sus sunt doar câteva din aprecierile operei
lui Negruzzi.
Iar C. Negruzzi, după câte se ştie, îi închinase lui
Lumânărică un poem în proză, pentru care asudase şi dorise să
fie credibil. Căci scrisul lui viza interesul. Interesul şi
autenticitatea, chiar şi în cazul când eroii şi‐i închipuia; dar în
cazul de față nu era vorba despre o închipuire a sa, ci despre
descrierea faptelor unui om căruia populația şi clerul îi ziceau
Sfântul…
„Vă aduceți aminte de un sărac, scrie Negruzzi, pre care
îl întâlneați—sunt acum doi ani (1843), pe uliți, prin piețe, pre la
biserici, cerşitorind mila creştinilor şi împărțind bogdaprostele
în dreapta şi în stângă?
Lumânărică nu mai este! — Dar cine era el, şi care fu
solia lui aice jos? singur nu o ştia. De îl întrebai de unde este?
„Nu ştiu, răspundea; ştiu numai că mama când m‐a făcut mi‐a
zis: Niță, dragul meu! să cumperi lumânărele şi să le împarți pe
la bisericile.
Atâta ştiu, atâta fac.ʺ
Desculț, cu capul gol, încins cu o funie şi cu traista în
şold, Lumânărică pân‐în ziuă colinda toate bisericile, împărțind
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lumânări şi cerşitorind, nu pentru dânsul — lui nu‐i trebuia
nimica — ci pentru alții.
La un schit sărac lipseşte clopotul; îndată Lumânărică îl
ia din târg, se pune cu dânsul în mijlocul unei piețe, îl trage, şi
clopotul nu tace până ce nu‐şi câştigă plata. Curând arama
sfântă va răsuna în aer chemând pre credincioşi la rugăciune, şi
va spune în graiul său cel misterios lăudata faptă a săracului
cerşitor.
O biserică n‐are vestminte; Lumânărică îi aduce stofe
bogate, el care n‐are decât o haină stremțoasă ce abia îi acopere
goliciunea trupului; căci în zadar voieşti să‐l îmbraci. Dă‐i o
haină, o cămeşă; piste un ceas nu o mai are; a dat‐o altuia, pre
care îl socoate mai nevoieş decât dânsul.
Videți această văduvă cu lipsa în față şi cu desnădejdea
în inimă, încungiurată de şepte copii ce plâng de foame,
îmbrâncită de la uşa bogatului, unde nu i se dete voie a împărți
nici fărmăturile cu cânii lui, ticăloşia o apasă sub greul ei
genuchi. Lumânărică o vede, o mângâie, şi a doua zi îi aduce o
vacă, care saturând cu laptele ei pre flămânzii copii, introduce
iarăşi bucuria în bietul bordei.
Dar unde suntem noi în stare a înşira toate bunele fapte a
acestui sfânt om! Ajunge a şti că săracul acesta cerşitor,
îndemnat de plecarea sa şi de o stăruință puternică, a zidit până
şi biserici. Să judecăm din aceasta, oare câți săraci am putea face
fericiți cu abonamentul unei loje la teatru, unde învățăm a fi
demoralizați, cu cheltuiala unui ospăț ce ne îmbuibă pântecele
şi ne strică sănătatea, cu o găteală de bal ce roade câte un colț
din moştenirea copiilor noştri?
Dacă Lumânărică ar fi strâns toți banii câți a împărțit
mile şi a cheltuit cumpărând lumânări, clopote, vaci, vestminte
ş.a., negreşit ar fi fost bogat după starea sa; dar trăind sărac, el a
murit sărac.
35

Întru o zi, trecând pe lângă o biserică am văzut norod
strâns, şi am auzit cântând
rugăciunile morților. În mijlocul
bisericei sta un mort învălit cu
giulgiu. Biserica era iluminată şi
împodobită ca pentru un mort
bogat, şi un arhiereu încungiurat de
un numeros cler slujea prohodul.
Nu se vedea nici o rudă, nici un
prietin vărsând lacrimi mincinoase;
numai o văduvă în haine negre sta
la picioarele secriului; iar pe
fața tuturor săracilor ce alcătuiau
cortegiul repausatului, se videa
C. Negruzzi
întipărită o întristare mută, o jale
dureroasă.
În momentul acesta, arhiereul, apropiindu‐se, dezvăli pre
mort, şi însemnând pe fața lui semnul crucei, zise cuvintele
aceste:
„Doamne! odihneşte sufletul robului tău Ioan în loc de
pace, în loc cu verdeață, unde nu este întristare nici suspin, ci
viață fără de sfârşitʺ.
Pătrunşi de mare puternicia morții, am plecat capul, şi
privind icoana Mântuitorului, ce sta pe pieptul mortului, am
zis:
...Doamne! Doamne! Odihneşte după moarte şi sufletul
nostru în locul unde ai odihnit sufletul lui Lumânărică.ʺ
Poate voiți a şti cine făcuse o aşa pompoasă
înmormântare cerşitorului?
Într‐o dimineață, o damă văduvă — a căruia nume îl vom
tăcea, respectând frumoasa ei faptă — găsi la poarta casei sale
trupul lui Lumânărică, şi văduva îngropa pe sărac! „
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Numele celei care făcea înmormântarea lui Lumânărică,
şi era păstrat în „tăcere” de către autorul scrisorii, era Maria
Scarlat Miclescu. O persoană din familia Beldiman, fiica lui
Dumitru Beldiman, care fusese înmormântat în 1837 în cimitirul
bisericii Tălpălari. Maria Scarlat Miclescu, nepoată a arhiereului
Filaret, cel care îl prohodeşte pe Lumânărică.
Soră a lui Vasile şi Iordache Beldiman, Maria, căsătorită
Miclescu, a avut parte, ca şi frații ei, de o educație aleasă. În
casă la ei au predat profesori greci de o înaltă cultură.
O cultură aleasă le‐a asigurat familia Scarlat şi Maria
Miclescu şi celor 10 copii ai lor.
Despre Constantin Negruzzi, cel care pune în pagină de
carte pe Lumânărică, pe Ioan de la Tutova, scriu şi alte condeie.
Născut la 1808, la Trifeştii Vechi, lângă Iaşi, C. Negruzzi a
trăit anii în care „în toate domeniile se încrucişau ispitele
deprinderilor vechi, oriental‐fanariote, cu adierea vremii celei
noi.”
Când românismul „avea un înțeles insultător pentru
tagma nobililor”, că dacă l‐ar fi recunoscut – ar fi apropiat‐o „de
clasa locuitorilor de la țară.” Or, gândeau nobilii: „Român e
țăranul, eu sunt boier moldovean.” Iar Negruzzi, de acolo din
mijlocul răzeşilor provenea – spune paharnicul Constantin Sion;
dar Liviu Leonte infirmă susținând că într‐o autobiografie a
respectivului, redactată în 1843, este notat fără echivoc: „C.N. se
născu în Iaşi, în anul 1808 din părinți nobili.” (Constantin
Negruzzi, Editura Alfa, Iaşi, 2003, p.11).
Unirea? Un vis nevisat încă de nimeni, credeau nobilii;
Independență? Alt vis rămas în gropnița unde zăceau Ştefan cel
Mare ori marele Mihai Viteazu. Utopii – în viziunea lor erau şi
vânturatele „Egalitate, libertate, fraternitate”…
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(Bucureşti,
Minerva,
1974;
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Bogdan
Petriceicu
Hasdeu al Academiei Române
pentru monografia Constantin
Negruzzi (Bucureşti, Minerva,
1980), al Uniunii Scriitorilor din
România pentru „Opere II” de C.Negruzzi, ediție critică,
Minerva 1984.
S‐a născut în comuna Ceplenița, județul Iaşi, la 8 aprilie
1929
*

Lada cu cărţi a lui C.Negruzzi

„În fața unui asemenea tablou al incertitudinilor se aflau mai
ales cei întorşi de la studii din Apusul Europei, bonjuriştii. Cât
priveşte Negruzzi, el n‐a participat nici la ceea ce s‐a întâmplat
la 1821, pentru că nu avea decât 13 ani, dar strănepot de răzeşi,
s‐a alăturat tatălui său şi a trecut Prutul, la Sărăuți, la moşia
părintească, apoi la Chişinău, iar când în 1832 avea să revină la
Iaşi, toată casa şi averea părintească a găsit‐o total ruinată.
Nici la 1848 nu s‐a ridicat pe baricadele revoluției, ci tot
peste Prut a alergat, nu din sentimente filoruse, pentru că‐i ştia
cotropitori, ci tot la moşia străbună mersese.
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Prin 1852, poate cu gândul la Unirea cea mare, avea să
noteze într‐o scrisoare a sa (XXVIII): „Cea dintâi datorie a fost
să vizitez (la Tg. Ocna) pe boierii moldo‐români, din care se
compunea societatea şi am avut prilejul a cunoaşte că fuzia
între Munteni şi Moldoveni face mari progrese aice.”
Sentimentele sale pentru Unire le‐a concretizat în ceea ce
a fost votarea Unirii definitive de la 1862.
Dragostea lui C. Negruzzi față de clasa țărănească şi a
împilaților în general, n‐a fost nici romantică, nici teoretico‐
patriotardă, ci una care izvora din însăşi realitățile pe care le
trăise şi cunoscuse. După cum observă E.Lovinescu undeva, dar
o spune şi Negruzzi într‐o scrisoare (XXV) a sa către Ion
Ionescu de la Brad, el „dorea țărani înstăriți, luminați, harnici,
feriți de vițiul beției”, el fiind un curajos în a arăta care era calea
ce‐o socotea mai potrivită de parcurs pentru îndreptarea stării
nevoiaşilor.
Postat nu în galeria oamenilor politici ai vremii, cu unii
din ei colaborând, totuşi, fructuos, îl găsim mereu ca un generos
împrăştietor de idei, pentru care a suferit pedeapsa exilului,
fără a capitula ideatic şi faptic. Pe bună dreptate la ediția
Scrisorilor din 1872, la doar câțiva ani până la Independența de
la 1877 şi câțiva ani de la moartea lui Negruzzi (1868) Vasile
Alecsandri scria în prefața la carte: „Va părea fabulos în ochii
oamenilor tineri din generația actuală, însă mulți sunt încă în
viață care îl vor recunoaşte şi‐l vor declara exact. Acel tablou
arată societatea semiorientală
în care s‐a găsit rătăcit
C.Negruzzi chiar la primii paşi ai juneții sale.”
Şi cu toate acestea, dacă i‐am reciti panegiricul, n‐am
putea să nu‐i notăm funcțiile publice dar şi opera: elev copist la
visteria statului după moartea tatălui său Dinu Negruzi (1826),
deputat în Adunarea abia reintrodusă prin Regulamentul
Organic, contra chiar şi a voinței domnitorului Mihail Sturza,
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formând singur opoziția liberală a timpului; fapt pentru care
sub Mihai Vodă, a fost numit, totuşi, când prezident al Eforiei
de Iaşi (primar), când ispravnic de ținut, când efor asupra
tuturor şcolilor, când director la vistierie, când exilat la moşie…;
a fost un timp şi director al Teatrului Național, împreună cu
Kogălniceanu şi Alecsandri, el fiind privit în Moldova ca unul
din cei mai învățați şi mai patriot om din Moldova, deşi era
destul de tânăr; exilarea lui de către domn se datora ideilor şi
lucrărilor sale literare, tipărite la „Propăşirea” ori la „Dacia
literară”…
Odată, spune Speranția, Negruzzi a fost ridicat iarna, la
miezul nopții, din mijlocul unei nunți şi dus cu căruța poştei
departe de capitală, deşi era deputat şi avea inviolabilitate…
Îl găsim şi judecător la Divanul Domnesc, cea mai înaltă
instanță judecătorească a țării dar şi comisar român
împuternicit la delimitarea Basarabiei cedată de ruşi Moldovei
la 1856, după Tratatul de la Paris…
Sub Alexandru I al României, el a făcut post din
ministeriatul lui Panu, ocupând unul din cele mai importante
departamente – ale finanțelor, fiind un sprijinitor al legislației şi
oamenilor țării contra pretențiilor ruseşti care insistau pentru
denaturarea procedurilor autohtone.
În 1862, la Unirea definitivă a Principatelor, era deputat
în Adunarea legislativă. La 1864 avea să felicite pe Domn
pentru reforma aplicată, dar îi reproşa pripa pe care o dovedise
în înfăptuirea ei, lucru care s‐a dovedit că avea temei.
Epitrop al Spitalului „Sf. Spiridon”, membru al
Academiei, deşi ajunsese la anii când boala şi oboseala îi
dădeau ocolişuri, au fost demnități pe care nu le‐a refuzat.
Despre ceea ce a scris C. Negruzzi, Th.D.Speranția,
precizând că literatura unui autor „nu se măsoară cu cotul”,
îndemna să i se citească scrierile, să ne întâlnim cu „limba
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curat” folosită în „Cântic vechiu”, în schița intitulată „Cum am
învățat româneşte?”, el fiind un „creator de formă şi fond”, un
culegător sârguincios „de termeni adevărați româneşti.”
”Constantin Negruzzi scrie româneşte şi scrie aşa ca să‐l
înțeleagă şi boierul încatifelat şi țăranul plouat şi ars de soare”,
insista Speranția a ne convinge, fapt care constituie şi
convingerea noastră – când îl citim pe Lumânărică.
Pe Lumânărică dar şi bucățile „Sobieski şi Românii”,
„Femeile învățate”, nuvelele „Alexandru Lăpuşneanu”,
„Aprodul Purice” etc.
Cunoaşterea foarte bine a limbii române venea de la
faptul că la Trifeştii Vechi, Negruzzi fusese în apropierea
locurilor unde germinase „Tândală şi Păcală”, zicătorile şi
proverbele româneşti, cântecele populare ale Moldovei, dar
făcuse minuni şi lada cu cărți vechi găsită în tinda casei
părinteşti, lăsată de Dinu Negruzzi, dar şi letopisețele,
cunoaşterea operelor lui Homer, Euripide, Herodian, Boileau,
La Bruyère, Voltaire, Victor Hugo etc.
Până şi o scrisoare de la Eliade primită drept
recomandare pentru amorul conjugal în căsătoria sa la 6 iulie
1839 cu Maria, fiica spătarului Dumitrache Gane, fratele lui
Enacache, cununați de Mitropolitul Veniamin Costachi, naş –
spătarul Gheorghe Hermeziu, i‐a fost stâlp în desăvârşire:
„Consoața dumitale s‐o faci să simtă dragostea în sânul
dumitale totdeauna crescând; şi timpul sau măsura acestei
armonii cereşti să‐l iei de la început foarte încet, ca să poți
ajunge crescând, la bătrânețe să fii allergo” – îi spunea
expeditorul, cuprinsul ei fiind poate de mare folos şi miresei
care la 19 ani ai ei îl fermecase pe mire. Scrisoarea din 26 aprilie
a lui Eliade urmase felicitărilor care i le făcuse Grigore
Alexandrescu, care încă de la 12 ianuarie îi urase: „O viață
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fericită în căsătorie şi o duzină de mici poeți care să semene
tatălui lor…”
Nu i‐a avut decât pe Leon şi Iacob. Primul născut la 5
iunie 1840, Iacob la 1 ianuarie 1843, o fiică Aspasia, murindu‐i
înainte de vreme.
Actul de deces de la primăria Iaşi, ca şi anunțurile din
ziare şi reviste spun că săvârşirea din viață a lui Constantin
Negruzzi s‐a petrecut la 25 august 1868, martori fiind Leon
Negruzzi de 28 ani, Iacob Negruzzi de 26 ani, fiii răposatului,
trecut în eternitate, duminică la orele 7 dimineață, în 25 august,
după o lungă şi grea suferință, la etatea de 60 de ani (necrolog
semnat de Titu Maiorescu în „Convorbiri literare” din 1
septembrie 1868, p.216).
În România literară nr.33/2005, Constantin Coroiu scriind
despre „satul Negruzzeştilor” evoca anul 1995 când participase
la festivitatea de inaugurare a Casei memoriale „Costache
Negruzii, din Trifeştii Vechi, localitate devenită Hermeziu
(nume provenind de la Sofia Hermeziu, soția lui Dinu
Negruzzi, tatăl scriitorului C.Negruzzi), din 1967 numită Lunca
Prut.
La Trifeşti Hermeziu – Lunca Prut se află de peste două
secole parcul şi conacul familiei care a dat atâția creatori de
cultură românească, primari şi prefecți ai Iaşilor, pe Costache
Negruzzi – autorul scrisorii despre Lumânărică,
dar şi
capodopera „Alexandru Lăpuşneanu”, nuvelă care dă
monumentalitate istoriei Moldovei.
În actuala „Casă memorială Costache Negruzzi” s‐a
născut Costache Negruzzi (1808‐1868), scriitorul Iacob
C.Negruzzi (1842‐1932), unul din cei cinci membri fondatori ai
societății literare „Junimea” şi secretar timp de 25 ani al revistei
„Convorbiri literare”, Ella L. Negruzzi (1876‐1949), prima
femeie avocat din România, Leon C.Negruzzi (1840‐1890),
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scriitor junimist, fost primar şi prefect de Iaşi, la Trifeşti au
locuit şi generalul Mihai L.Negruzzi (1873‐1958), scriitor
memorialist, fost primar de Iaşi şi rezident regal al Ținutului
Prut în 1930, dar şi fiul acestuia Leon M. Negruzzi (1899‐1987),
scriitor de limbă franceză şi traducător în limba lui Voltaire a
numeroase pagini de literatură română.
Alți descendenți din familia Negruzii fac cinste şi astăzi
cărturarilor de odinioară. Urmare a evoluțiilor istorice fireşti,
proprietatea de la Trifeşti‐Hermeziu‐Lunca Prut restituindu‐li‐
se, aceştia au donat‐o pentru totdeauna Muzeului Literaturii
Române din Iaşi. În actul de donație care poartă data de 20 mai
2001 citim: „Noi, urmaşii lui Constantin Negruzzi: Ioana
Rosetti, Petre Rosetti Bălănescu, Irina Fotiade şi Dona Ilonya‐
Petrişor am luat hotărârea, în deplină înțelegere, să donăm
conacul familiei din satul Hermeziu, comuna Trifeşti, județul
Iaşi Muzeului Literaturii din Iaşi – Casa Pogor.”
Elogiind în continuare faptele unor oameni „de inimă şi
cu suflet românesc de la Casa Pogor”, cum ar fi scriitorul şi
muzeograful Constantin Liviu Rusu, donatorii consideră că este
dreptul celor de la Casa Pogor să „stăpânească de acum încolo –
Casa memorială „Costache Negruzzi” – întru amintirea unora
dintre cei care au contribuit la ridicarea culturii Moldovei şi a
întregii Românii.”
Donația, ‐ spune Constantin Coroiu în documentul citat –
este întregită de apariția editorială al unui album consacrat
Casei Memoriale, tipărit în condiții grafice deosebit de atractive
pe cheltuiala unuia dintre urmaşii familiei Negruzzi – Matei
Fotiade, conceput şi alcătuit de un colectiv redacțional în frunte
cu doamna Olga Rusu, soția regretatului Constantin Liviu
Rusu, amintit anterior.
Detaliind conținutul „Albumului”, publicistul de la
România literară nr.33, reaminteşte că în 1846, Costache
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Negruzzi lucrând şi la Teatrul Mare de la Copou, la cei 40 de
ani ai săi, „urca pe scenă şi juca în piesele lui Alecsandri şi
Matei Millo, lucru neobişnuit pentru cineva care avea şi funcții
publice” în localitate. Momentul marilor întemeieri era prea
imperativ, justifică Constantin Coroiu, actul de cultură al
policulturalului Costache Negruzzi..

Casa memorială „Costache Negruzzi” de la Trifeşti

*

Micleştii nişte pioşi
ntr‐o zi, trecând pe lângă o biserică am văzut norod
şi am auzit citind rugăciunile morților. În
mijlocul bisericii sta un mort învelit în giulgiu…” scrie C.
Negruzzi în „Calendar pentru poporul românesc pe anul 1844”,
anul III, Iaşi la Cantora (cancelariei n.n.) Foiei săteşti, 1844,
p.102‐104.

„Îstrâns,
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Scrisoarea XIII‐a , Lumânărică, cu caracter de necrolog,
este reamintită şi de profesorul Liviu Leonte (op.cit., p.170) pe
care, în prima ei parte, o vede „o fiziologie” a pitorescului
cerşetor evanghelic cunoscut locuitorilor Iaşilor”.
Semnalând că această „fiziologie” pe parcurs dispare, iar
locul ei îl ia „tonul moralizator‐filantropic”, asemănător
articolelor lui Negruzzi din revista „Săptămâna”, Liviu Leonte
ne reaminteşte că „despre Lumânărică” scriitorul avea să revină
cu o precizare în „Albina românească” nr.8 din 27 ianuarie
1844, p.32, unde citim: „Cine au înmormântat pe Lumânărică?
În Calendarul ieşit la Cantora Foiei Săteşti cu începutul
anului 1844, noi am scris ceva despre un calic numit
Lumânărică. Am zis că el a fost înmormântat de o damă
văduvă. Ne‐am încredințat însă în urmă că pentru îngroparea
acestui cerşetor a cheltuit D. Cucoana Marghioala, soția D.
Vornicului Scarlat Miclescu. Aşadar, ne îndreptăm greşeala
publicând generoasa D‐sale faptă.
C. Negrutti”
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Costache Negruzzi, se vede, era nu numai un scriitor, ci
şi un gazetar cu mare responsabilitate. Cel care scrisese în
„Propăşirea”, „Albina” (1835), Foaie literară (1838), „Alăuta
românească” (1837), „Gazeta Teatrului Național” (1836),
„Curier de ambe sexe” (1837), „Foaie pentru minte, inimă şi
literatură” (1838), „Curierul român” (1839), „Dacia literară”
(1840), „Almanah literar pe anul 1939”, venea acum, în 1844, în
„Albina românească” să precizeze: …Cine au înmormântat pe
Lumânărică? Lumânărică, se vede, nu era un oarecine. Era un
om de seamă, cum îl va cataloga şi N.A. Bogdan în Monografia
Iaşilor, aspru totuşi criticat de o cunoscătoare în materie,
profesoara Valeria Ghiacioiu, pentru locul nefiresc unde fusese
plasat în contextul lucrării.
În Indice bibliografic, vol.II, de Lenuța Drăgan şi Mariana
Stescu, „Albina Românească” la nr.7007 este notat ceea ce s‐a
mai spus despre numărul ei 8 din 27 ianuarie 1844, p.32: „Cine
au înmormântat pe Lumânărică?”
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Un alt cercetător, istoric şi literat, Al. Papadopol –
Calimah notează (Arhiva, organul Societății Ştiințifice şi Literare
din Iaşi, ianuarie şi februarie 1896, anul VII, p.55 şi
următoarele). „Într‐o dimineață, în zori de zi, o damă din înalta
societate a Iaşilor, care făcea multe binefaceri şi pomeni, alinând
suferințele săracilor, găsi la poarta curții sale trupul acestui calic
şi i‐a făcut îngroparea cu cheltuiala sa.
Această damă, această femeie pioasă, era vorniceasa
Scarlat Miclescu, mama răposatului Mitropolit‐primat al
României, Calinic Miclescu.”
Calinic Miclescu (1822‐1886), se ştie, o mare personalitate
din familia Miclescu, cu ascendență încă de pe la 1436, cum
stabilesc istoricii, s‐a întins cu moşiile şi prin părțile Vasluiului,
Fălciului şi ale Tutovei, pe la Gugeşti, Boțeşti, Şerbeşti, Fâşcani,
unele aşezări dispărute astăzi, a stat în scaun de mitropolit prin
anii 1865‐1875, iar apoi în cel de mitropolit primat al
Ungrovlahiei între 1875‐1886.
El era fiul vornicului Scarlat şi al soției sale Maria
Beldiman, cea care l‐a vegheat pe Lumânărică în cele trei zile
cât a stat în Biserica Tălpălari, după ce sufletul lui, desprins de
cele ale trupului pământesc, s‐a ridicat la Domnul.
Scarlat Miclescu era unul dintre frații altui mitropolit –
Sofrone Miclescu, în vremea păstoririi căruia (1826‐1851), la
1834, pe când era episcop de Huşi (hirotonit la 3 iunie 1826)
isprăvnicia ținutului s‐a mutat de la Fălciu la Huşi, cu tot cu
judecătorie, eforie şi şcoală primară, „aşa cum prevedea noile
norme ale Regulamentului Organic.”
Tot sub el, la 1847, s‐a încercat să se pună capăt
nemulțumirilor târgoveților locali, față de Episcopie, pornită de
la actul de la 9 ianuarie 1782, când Constantin Moruzi întărise
prin hrisov deplina proprietate a Episcopiei asupra târgului
Huşi. Atunci guvernul i‐a delegat pe vornicul Vasile Beldiman
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şi pe Costache Burghelea să cerceteze la fața locului
neînțelegerile şi se hotărâse ca Episcopia să dea târgoveților
huşeni un imaş de 1000 fălci, pe care să nu se facă semănături,
iar orăşenii să achite pentru el dările fixate. Venitul realizat din
păşunatul vitelor era hărăzit de Episcopie întreținerii cişmelelor
din oraş. De pe locul cedat, Episcopia îşi rezerva opt fălci
pentru grădinărie şi mori de apă proprii, cum şi „dreptul de a
da locuri de casă în târg” celor ce vor dori aceasta.
Ocupația rusească de la 1828‐1834 şi domnia lui Mihail
Sturdza şi Grigore Ghica au fost tot în timpul unui Sofronie dar
al II‐lea (la 1674‐1678, pe timpul unui Antonie Ruset Vodă
fusese în scaunul episcopal de la Huşi Sofronie I, când s‐a
obținut de către Episcopie actul definitiv al proprietății asupra
moşiei Broşteni, dreptul de a popula Cârligații şi Crețeştii cu
„colonişti străini”, dreptul de stăpânirea asupra unor dughene
la Chişinău etc).
Sofronie Miclescu s‐a comportat ca un bun gospodar la
Huşi, mai ales în ce priveşte repararea şi construcția edificiilor
eparhiei.
Să fi fost Lumânărică martor ori participant la edificările
în cauză, de a căzut în grațiile de mai apoi ale Mariei Beldiman,
soția vornicului Scarlat Miclescu, cumnat lui Sofrone…
Revenind la arhimandritul Calinic Miclescu, nepotul
vlădicăi Sofronie Miclescu, trebuie să spunem ceea ce scriu şi
documentele vremii, că şi el a făcut danie Episcopiei din Huşi:
„a plantat curtea şi grădina”.
În vremea arhipăstoriei lui Calinic ca primat al
Ungrovlahiei, în 1881, a fost înființată facultatea de teologie în
cadrul Universității din Bucureşti, iar în 1888 Biserica ortodoxă
română stând sub toiagul său, avea să devină autocefală, adică
şi‐a încetat dependența de Patriarhia ecumenică.
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Nu este lipsit de interes să amintesc aici şi faptul că însuşi
istoricul Nicolae Iorga, om al enciclopediilor, care a scris şi el
despre opera lui C.Negruzzi, coboară tot dintr‐o ramură a
Micleştilor, ca şi Nicolae Milescu, spătarul, Cârnul.
Cum Micleştenii se înrudeau cu mai toate neamurile
boiereşti din Moldova şi se întindeau cu stăpânirea de moşii în
multe ținuturi, de la Vaslui, Botoşani, Tutova, la Roman, Bacău
şi Iaşi, unul din fiii cunoscutului Gavril Miclescu (cu 9 copii din
două căsnicii), demnitar de înalte funcții în Sfatul Moldovei, în
răstimpul a nouă domnii, sub cinci domnitori, sfârşindu‐se
după ce împlinise 90 de ani de viață, paharnicul Constantin
Miclescu lasă descendență fiului său Sandu, iar acesta la rândul
său fiului, alt Constantin, ajuns vornic şi căsătorit cu o Zoița
Vârnav. Aceştia din urmă sunt începătorii ramurii importante a
Micleştilor, din care au făcut parte mitropoliții Sofronie şi
Calinic Miclescu şi din care coboară pe linie feminină, Nicolae
Iorga – scrie revista Historia nr.67 din iulie 2007.
sa de amintiri
Că scrie însuşi Iorga în cartea
„Orizonturile mele. O viață de om aşa cum a fost”: Ioan
Arghiropol (străbunicul său) luase pe o Miclescu, de la Bogdana
din Tutova. Vechi neam ale căror origini se pot urmări până la
1600, neam care a dat boieri de Sfat domnesc şi mitropoliți, ca
Sofronie, unchiul lui Gheorghe (Arghiropol, bunicul matern a
lui Iorga) şi Calinic. „Iaca”, bunica mamei mele, aceea care în
parte a crescut‐o, era din boierimea cea mai înrădăcinată a țării.
De la dânşii, şi de la alții veniți la mine prin mama mamei mele,
am acea simțire pentru tot ce se leagă de acest pământ, făcând
din scrisul meu, în fiecare clipă când ating acest trecut, un
omagiu lor şi în acelaşi timp o recunoaştere a tot ceea ce mă
leagă de iubita mea istorie a Moldovei noastre.”
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Nicolae Iorga şi lucrarea sa
„Opere necunoscute”

Avea cu ce se mândri Iorga, marele istoric al nostru
Familia Miclescu avea blazon. Însăşi stema familiei
constituie o importantă mărturie. Simbolizând încununarea
luptei de veacuri pentru existența statului național român, pe
stemă este înfățişată o cetate cu două turnuri. Deasupra porții
de intrare, încrucişate, o sabie şi o cheie. Cei care descriu stema
familiei Miclescu – prof.univ.dr.arh. Sandu Miclescu şi prof.
univ. dr. Mihai Sorin Rădulescu, în „Historia” trimit la tradiție,
la cetatea Hotinului, locul de unde strămoşii Micleştilor, ca
staroşti sau pârcălabi, aveau să fie împământeniți la 21 aprilie
1436, pe timpul lui Ilie şi Ştefan Voievozi, la Crasna, unde le
erau şi casele.
Documentul împământenirii, cunoscut de Ghibănescu şi
Mihai Costăchescu, notat şi în alte condici ale vremurilor, zace
astăzi la Moscova, acolo unde, ca şi tezaurul de la Pietroasa dar
şi alte valori româneşti s‐au dat…pierdute, consumate, de
bolşevici.
Zugrăvind personalitățile de marcă ale Micleştilor (există
comuna Micleşti şi astăzi în județul Vaslui), tabloul familiei
poate fi întregit cu multe nume din care ar fi păcat să nu‐l
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amintim pe pitorescul în felul său (Lumânărică nu fusese un
pitoresc?) pe Dimitrie (Dimitrachi) Miclescu, ajuns deputat în
Divanul ad‐hoc şi ministru, un fel de colaborator al lui Mihai
Kogălniceanu.

Este primul fiu al marelui logofăt Scarlat Miclescu şi al
Mariei, născută Beldiman, spune Remus Zăstroiu în Dicționarul
Literaturii Române de la origini până la 1900, Editura
Academiei, Bucureşti 1979,p.565, de la care aflăm cele ce
urmează.
Născut la 22 februarie 1820, la Iaşi, a învățat acasă cu
poetul Daniil Scavinschi şi cu profesorul francez Malgouverné,
apoi la şcoli particulare şi la Academia Mihăileană. A călătorit
în toate țările din Apus iar în 1846 a intrat în magistratură. La
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1848 prins în vălmăşagul mişcării revoluționare, reuşeşte să
scape de represalii, fugind şi ascunzându‐se în ținutul Fălciu, la
moşia unui frate al mamei sale…
Pe drumurile unde umblase şi mama sa Maria?
Lumânărică?
La 1849 era iarăşi judecător. În 1855 era prezident al
Divanului de Apel de la Iaşi. Dar şi membru în Divanul obştesc.
La 30 mai 1856 se alătura şi iscălea actul de înființare al
Comitetului Unirii. După un an era ales în Divanul ad‐hoc. Ca
unionist, sprijinea candidatura lui Grigore M.Sturza la tronul
Moldovei. După unire deține alte funcții importante în
guvernul de la Iaşi, în ianuarie 1859, ‐ ministru la
Departamentul Lucrărilor Publice; în august la finanțe; în
noiembrie la justiție.
Nemulțumit (?), abandonează politica şi în 1861 se
retrage la una din moşiile sale. Predă
şi lecții la şcoala de la Cotnari, dar şi
la liceul din Botoşani. În 1864 M.
Kogălniceanu îi dă însărcinarea să se
ocupe de explicarea către țărani a
Legii rurale. Primeşte bucuros noua
misiune, renunță la numele pe care‐l
purta de Miclescu, îşi zice şi se
iscăleşte Dumitru sân Scarlat, se
îmbracă pur țărăneşte, se deplasează
la sate unde duce o viață de țăran
simplu şi pune atâta suflet în ceea ce
însemna explicarea şi aplicarea reformei agrare încât
Kogălniceanu, în persoană, e nevoit să intervină şi să‐l
determine să renunțe la activitatea pe care i‐o încredințase.
Scrisoarea adresată de Kogălniceanu lui Dimitrie zis
Scarlat este o bijuterie a elocinței care pendulează între
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evidențiere şi renunțare la serviciile celui care căzuse într‐o
companie…total antiboierească.
Ulterior, Dimitrie Miclescu a ocupat alte demnități în politica
statului dar a avut şi scrieri literare, unele publicate în „Steaua
Dunării”, „Curierul”, „Bârladul” dar şi în gazete redactate de
dânsul: „Opiniunea”, „Curierul de Dorohoi”, „Cucoşul în
pragul uşii”.
Resubliniem: a fost frate cu mitropolitul Calinic Miclescu.
Dar, despre aceeaşi familie Miclescu, cu riscul de a ne
repeta, iată spre aproape totală completare şi spusele pr.prof.
dr. Mircea Păcurariu în Dicționarul Teologilor Români Editura
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996:
Familia Miclescu, familie veche moldovenească, este
atestată printr‐un ispisoc din 1438 şi apoi 1464, în care este
menționat strămoşul ei, Stanciu, comis şi staroste.
Armele familiei sunt: fundal verde din care se vede
numai le chef, o cetate cu două turnuri şi poarta de aur,
deasupra căreia între turnuri se află încrucişate o sabie şi o
cheie. Acest blazon aminteşte cetatea Hotinului unde pe
vremuri au fost castelani şi unde tradiția spune că un Miclescu
a învins pe turci.
Oficial, familia Miclescu datează de la 1436, din zona
Iaşiului, dar se pare că originile acestei familii ar fi din jurul
anului 1200, de prin părțile Maramureşului. Arborele
genealogic al familiei a fost făcut in 1821, în baza documentelor
care se aflau la acea vreme, primele acte oficiale fiind datate în
vremea lui Ştefan cel Mare, când Stanciul este declarat pârcălab
de Hotin.
De‐a lungul timpului, familia Miclescu s‐a înrudit cu alte
familii boiereşti, cum ar fi Şuțu, Ghica, Sturdza sau
Cantacuzino.
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Mitropolitul Sofronie Miclescu
(n. 1790 – d. 21 mai 1863)

Micleştii au fost foarte apropiați de religie şi trei
reprezentanți ai acestei familii au ajuns mitropoliți ai României:
Sofronie Miclescu, Calinic Miclescu şi Veniamin Costache
(mama sa era Miclescu). Familia Miclescu a fost una dintre cele
mai înstărite din țară.
Scarlat Miclescu, care a trăit în perioada 1780‐1846, a avut
în total 18 sate, printre care Dumbrăveni şi Siminicea (n.r. care
în momentul de față se afla în județul Suceava), Cucorani,
Cerviceşti, Grigoreşti, din județul Botoşani (n.r. acestea fiind
localitățile care au fost identificate că au aparținut domeniului
Miclescu, numărul acestora fiind mult mai mare). Ca şi celelalte
familii boiereşti din trecut, familia Miclescu este reprezentată şi
de un blazon.
În calitate de vornic, Constantin, începătorul ramurii
importante a familiei Miclescu, reprezenta statutul de mare
dregător (palatinus), însărcinat cu supravegherea Curții
Domneşti. El conducea treburile interne ale țării, având şi
atribuții judecătoreşti: locțiitor al domnului în acel gen de
probleme.
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Mitropolitul Calinic Miclescu (din botez Constantin
Miclescu) s‐a născut la data de 16 aprilie 1822, în oraşul
Suceava, dintr‐o veche familie boierească, unchiul său fiind
viitorul mitropolit al Moldovei, Sofronie Miclescu. A fost
călugărit la Huşi la 18 iunie 1842, sub numele Calinic, de către
unchiul său, PS episcop Sofronie Miclescu al Huşilor, viitorul
mitropolit al Moldovei. A fost hirotonit ierodiacon (23 aprilie
1843), ieromonah (31 noiembrie 1848), fiind hirotosit apoi
protosinghel şi arhimandrit.
Între anii 1851 şi 1858 este egumen la Mănăstirea Slatina,
când a înființat o şcoală în satul Mălini pentru copiii țăranilor.
La 2 februarie 1855 a fost hirotonit arhiereu titular cu titlul
ʺHariupoleosʺ. Activează ca membru în Divanul Ad‐hoc (1857).
Pentru o perioadă, PS Calinic este numit ca locțiitor de episcop
la Huşi (8 noiembrie 1858‐15 ianuarie 1861), după care devine
din nou egumen la Mănăstirea Slatina (1861‐1863).
La data de 7 mai 1863, PS Calinic este numit ca locțiitor
de mitropolit al Moldovei, apoi la 10 mai 1865 este numit
mitropolit al Moldovei prin decret al domnitorului Alexandru
Ioan Cuza.
După moartea mitropolitului Nifon Rusailă, la 31 mai
1875, IPS Calinic Miclescu este ales mitropolit primat al
României, deținând această demnitate până la moarte. La 11
aprilie 1876, senator de drept fiind, e ales, la propunerea lui I.C.
Brătianu, preşedinte al Senatului, cu 47 de voturi din 53 de
votanți (Din Dicționarul teologilor români, ediție revăzută,
2002, de Mircea Păcurariu, p.284).
„Mititel, cocoşat, cu o barbă rară, îmbrăcat în haine largi,
căptuşite cu roşu” – aşa este prezentat de M. Theodorian –
Carado (Medalii şi plachete, Editura Institutului de arte grafice
Flacăra Bucureşti, 1913), p.57‐64) Calinic Miclescu, primatul
României.
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Mitropolitul Calinic Miclescu (n.16.04.1822 – d.14.08.1886)

Moştenise de la Mitropolitul Sofronie al Moldovei,
unchiul său, versalitatea şi venalitatea, avea o educație şi o
instrucție aleasă, foarte curajos în toate, temut şi ascultat de
toată lumea, nelipsit de la nici o recepție regală, însuşi un
organizator de prânzuri suculente , om care trăia domneşte.
Bibliofil, iubitor de frumos, inteligent, atras de civilizația
apuseană, la curtea lui se vorbea mai ales franțuzeşte. Stâlp al
guvernului liberal, era mereu atacat de opoziția conservatoare. I
s‐a pus în sarcină până şi aderarea sa la catolicism, dar pe el
nimic nu l‐a tulburat, pentru că ştia să atace şi el opoziția.
De activitatea lui este legată nu numai păstrarea cu
succes a bisericii, inclusiv ca primat al României, sub care s‐a
dobândit autocefalia Bisericii Ortodoxe Române, la 28 aprilie
1885, a înființării Facultății de Teologie de la Bucureşti, ci şi a
Stabilimentului „Santa Maria” de la Iaşi în 1867, cu patru
instituții deosebite – pension, azil, şcoală primară urmată de un
curs de şcoală normală şi o sală de lucru pentru activități
practice.
Stabilimentul era destinat copiilor fără prea mare sprijin
material, patronat de Sfânta Mitropolie a Iaşului, având în
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conducere persoane stimabile: doamnele Agripina C. Sturdza,
Aglaea Princesa Rossetti, Aglaea Miclescu, Catinca A.Ghica,
Catinca N.Ghica, Catinca Ioan Cantacuzino, Eufrosina Roseti,
Eufrosina T. Paladi, Elena G. Ghica, Elena V. Pogor, Maria T.
Balş, Maria Roseti Roznovanu, Maria Catargi, Maria Beldiman,
Maria Moruzi, născută Negri, Olga Mavrogheni, Pulcheria
Cantacuzino‐Paşcanu, Safta Paladi, Safta Sturdza (Dulcetti),
Smaranda P. Capră, Sofia N. Aslanu, Zoi Cantacuzino, Zoi
Pogoru, Zoi Negruți.
Se prevedea ca noua instituție să aibă o Capelă în care se
va „săvârşi servirea de Dumnezeu”, o bibliotecă, un medic şi
condiții de igienă.
Localul funcționa în Ulița Tălpălarilor, în casele Dsale
Ghiorghi Scarlat Miclescu.
Noua instituție se înființa de către Mitropolia Moldovei,
de Calinic Miclescu, cu mila lui Dumnezeu arhiepiscop şi
Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, Iaşi, anul Mântuirii 1867.
Rămânând în „zona” Calinic Miclescu, preluăm din
volumul „Prodomu – Schitul românesc din Sfântul Munte
Athos şi icoanele sale făcătoare de minuni”, Editura Christiana,
Bucureşti, 2004, pp.49‐79, îngrijit de Răzvan Codrescu, cu titlul
original complet „Minunile Maicii Domnului „Prodomița” sau
Minunea ce s‐a făcut cu zugrăvirea Sfintei Icoane a Maicii
Domnului de la Monastirea română „Prodomul” din Sfântu
Munte Athos şi alte multe minuni ce s‐au făcut după zugrăvire,
următoarele:
„Icoana zugrăvită la Iaşi în chip minunat, adusă pentru
prima dată în Mânăstirea Bucium, după care a fost dusă la
Schitul Prodromul din Sfântul Munte Athos, de către călugării
români, la care, de foarte multe ori, atunci când pleca peste
hotarele țării se întrezăreşte în ei un sentiment de duioşie
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asupra locurilor natale. Mitropolitul Moldovei, Calinic
Miclescu, care a venit cu tot clirosul său la schitul de la Bucium;
minunându‐se de această întâmplare cu icoana s‐a închinat şi a
mărturisit evlavia: „Cu adevărat mare Dar ne‐a dăruit Maica lui
Dumnezeu prin această minunată şi proslăvită icoană a sa.”
Înaltul ierarh a dat binecuvântare pentru sfințirea apei, la care
au participat credincioşii care au urmat Sfânta Icoană, după
care toți clericii şi credincioşii s‐au închinat.
Minunile făcute de această Sfântă Icoană la Bucium nu au
încetat a se săvârşi după cum putem aminti printre multe altele:
vindecarea unui om care avea albeață la ochi, a altuia care avea
lepră şi a multor altora care s‐au vindecat de friguri, de
surzenie, de dureri de cap, de măsele, de ochi, de vătămături şi
alte feluri de boli, pe care părinții de la Bucium nu le‐au putut
scrie, deoarece se spune că erau „obosiți de îmbulzeala
mulțimii” Dar iată, din aceeaşi sursă documentară, mai pe larg istoria
Icoanei făcătoare de minuni de la Mânăstirea Prodomu ascultată de la
părintele Petroniu Tănase de la schitul Prodromu:

ʺMărimea Sfintei Icoane este
de l metru şi 10 cm în lungime, iar
lățimea este după proporțiune. Fața
Maicii Domnului şi a Domnului
sunt de culoarea grâului, nasul,
gura şi bărbia sunt foarte potrivite
la măsuri, iar ochii atâta dar au, ca
şi cum ar soarbe inima privirilor; cu
toate acestea, căutătura este cu
stăpânireʺ.

Icoana „Prodromita”
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ʺOricine reuşeşte sa ajungă pe Sfântul Munte Athos este
protejat de Maica Domnului. Să te închini şi să săruți cu evlavie
icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care se află în
biserica noastră !ʺ Sunt cuvintele pe care mi le‐a spus părintele
Petroniu Tanase, starețul celui mai mare aşezământ monahal
românesc athonit ‐ Mănăstirea Prodromu, când am păşit în
curtea lăcaşului. Mi‐a dăruit o cărticică, tipărită în 1906, despre
această icoană deosebită, numită ʺProdromitaʺ (Înainte‐
Mergătoarea). Voi încerca să povestesc, pentru cititori,
ʺistorisirea minunatei zugrăveli şi a minunilor ce a săvârşit Prea
Sfânta Născătoare de Dumnezeu prin Sfânta Sa Icoană, scrise în
cinstea Maicii Domnului de Arhimandritul Antipa Dinescu,
superiorul Mânăstirii Prodromuʺ.
În timpul ridicării sfântului lăcaş (1852‐1866), părintele
stareț Nifon era preocupat de ʺdobândirea unei sfinte icoane a
Maicii Domnului, care să fie spre mângâiere confrățimii şi a
vizitatorilor, totodată protectoare şi de griji purtătoare a acestei
sfinte noi Mănăstiriʺ. Vorbind cu mai mulți zugravi de pe
Athos, părintele Nifon nu a găsit nici un meşter iscusit care să
zugrăvească, pe scândura de tei, icoana Maicii Domnului,
purtându‐l pe Iisus în partea stângă a brațelor. Părintele
impusese şi nişte condiții: în tot timpul lucrului, pictorul
trebuia să se roage la Maica Domnului, să citească Acatistul sau
Paraclisul în toate zilele, să nu mănânce, nici să bea înainte de a
lucra, iar după mâncare să nu mai lucreze, să se păzească în
curățenie trupească până la terminare, să fie mărturisit la
duhovnic, să nu se certe sau să se urască cu nimeni.
În anul 1863, părintele Nifon, însoțit de părintele
ieromonah Nectarie, veni în România. Într‐o bună zi, ajunseseră
cu treaba şi prin târgul Iaşilor. Aici, aflară de un anume
Iordache Nicolau, zugrav evlavios. Acesta primi cu bucurie
condițiile impuse, dar ʺse umilea, zicând că‐i tremura mâinile
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de bătrânețe şi nu mai poate zugravi aşa de bine şi de curat ca
altădatăʺ. Cei doi călugări îl încurajară şi el se puse pe lucru.
În câteva zile, a terminat de zugrăvit, cum s‐a priceput
mai bine, vesmintele şi celelalte părți ale icoanei, lăsând la urmă
Sfintele Fețe, după cum este arta zugrăvirii icoanelor. S‐a
apucat şi de reprezentarea chipurilor Maicii Domnului şi a lui
Iisus, dar degeaba, nu reuşea să le zugrăvească bine. Mâhnit,
lasă lucrul până a doua zi; dis de dimineață, se apucă de lucru,
dar în loc să repare, mai rău schimonosea chipurile. I‐a chemat
pe cei doi părinți. Aceştia, văzând lucrarea, se întristară,
crezând că nu este voia lui Dumnezeu şi a Maicii Domnului ca
noul lăcaş Prodromu să aibă un Dar şi o mângâiere
duhovnicească.
Zugravul acoperi icoana cu o pânză şi se duse la culcare.
A doua zi, după câteva mătănii, intră în camera de lucru. A
dezvelit icoana, iar văzând‐o, a căzut în genunchi, proslăvind
pe Maica Domnului: chipurile erau îndreptate şi bine
încuviințate, pline de har dumnezeiesc şi de veselie! Peste
noapte, se săvârşise minunea!
Iată ce a scris, chiar atunci, Iordache Nicolau, în prezența
ucenicilor săi: ʺEu, Iordache Nicolau, zugrav din oraşul Iaşi, am
zugrăvit această Sfântă Icoană a Maicii Domnului, cu însăşi
mâna mea, la care a urmat o minune: după ce am isprăvit
vesmintele, după meşteşugul zugravirei mele, m‐am apucat să
lucrez Fețele Maicii Domnului şi a Domnului Iisus Hristos.
Privind eu chipurile, cu totul a ieşit dimpotrivă, pentru care
foarte mult m‐am mâhnit, socotind că mi‐am uitat meşteşugul.
Seara, m‐am culcat scârbit, nemâncând nimic în ziua aceea. A
doua zi, după ce m‐am sculat, am făcut trei mătănii Maicii
Domnului, rugându‐mă să‐mi lumineze mintea, să pot isprăvi
Sfânta Ei Icoană. Când m‐am dus să mă apuc de lucru, am aflat

chipurile drese desăvârşit precum se vede. Văzând această
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minune, n‐am mai adaos a‐mi pune condeiul, fără numai am
dat lustru cuviincios, deşi cu greşeală am făcut aceasta, ca să
dau lustru la o asemenea minuneʺ.
Aceasta este povestea sfintei icoane, scrisă la 29 iunie
1863 ; manuscrisul se afla în arhiva Mânăstirii Prodromu.
Iordache a trimis un ucenic să‐i înştiințeze pe cei doi
părinți ‐ Nifon şi Nectarie. Vestea zugrăvirii divine a icoanei s‐a
răspândit cu iuțeală, întreg târgul Iaşilor adunându‐se la poarta
zugravului să vadă minunea. Veni însuşi mitropolitul Calinic
Miclescu, care, văzând icoana, se închină până la pământ în fața
ei.
Istoria consemnează multe minuni săvârşite de icoană:
ʺtot felul de suferinzi au venit a se închina în fața Maicii
Domnului şi a se stropi cu aghiazmă. S‐au tămăduit prin
această Sfântă Icoană bolnavi de friguri, surzi, cu dureri de cap,
de măsele, de ochi, de vătămare, îndrăciți, cari suferă de boala
copiilor şi alte multe feluri de boaleʺ.
Părinții Nifon şi Nectarie plecară din Iaşi cu icoana,
însoțiți de mare alai. Au ajuns la Huşi, la Bârlad, apoi la Galați.
Din Galați, cu vaporul austriac ʺLoidʺ, se îndreptară spre Athos.
Ajunşi la schela mănăstirii româneşti Prodromu, cei doi părinți
au trimis veste să coboare toți preoții, îmbrăcați în vesminte, să
întâmpine Sfânta Icoană cu cântece şi tămâieri.
În mănăstire se afla şi un monah topit de boală, care
numai prin faptul că respira se cunoştea că este viu.
Inochentie, căci aşa se numea el, s‐a trezit la intrarea
icoanei în biserică. S‐a îmbrăcat şi a cerut să fie însoțit până la
icoană; a îngenunchiat şi a grăit: ʺMaica Lui Dumnezeu, de‐mi
este cu folos să mai trăiesc, însnătoşeşte‐mă, căci cred că poți,
iar de nu, fie voia Ta, cum voieşti, Stăpâna mea, şi cum mă
cunoşti, aşa fă cu mineʺ. Inochentie s‐a întors pe picioare în
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chilia sa. A cerut cămaşă curată ca să se schimbe, apoi s‐a
împărtăşit.
Icoana Maicii Domnului este cinstită în fiecare an, în ziua
de 12 iunie, când se face serbare mare, cu priveghi toată
noaptea.
Rugăciunea pe care o spun preoții este următoarea: ʺPrea
Sfântă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, pururea Fecioara
Marie, protectoarea şi apărătoarea noastră, cerem a Ta nebiruită
apărare. Împărăteasa Cerului şi a pământului, ceea ce ai cu
dreptate numele de «Prodromita», adică Înainte‐Mergătoare,
întăreşte‐ne întru lucrarea faptelor bune şi ne du de mână întru
împărăția cea cerească; povățuieşte‐ne pe noi, toți drept
credincioşii creştini, spre a vedea şi veşnic a ne îndulci de
mărirea Fiului Tău şi Dumnezeul nostru, că Binecuvântată şi
Prea Proslăvită Eşti, în vecii vecilor, Amin".

Vorbind despre Bucium, reamintim ce spunea
Ghibănescu atunci când la 1902 vorbea despre bisericile
din Iaşi, când pomenind de biserica de maici a Soltanei
Doamne din 1554 (în realitate de Rusanda – Doamna lui
Alexandru Lăpuşneanu, care mutase capitala țării de la Suceava
la Iaşi (1564) şi Domnița Sultana) arăta că pe atunci tot
Buciumul era acoperit
de codri, lucru care
făcea posibilă viața
ascetică în marginea
capitalei.
Mânăstirea
Duminica Tuturor
Sfinților Atonului ‐
Bucium
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Aici, într‐un loc retras, între dealuri, vii şi livezi, la doar
circa 800 m de şoseaua Iaşi‐Vaslui, ființa în 1856 schitul înființat
la 1856 prin hrisov de la Domnitorul Grigore Alexandru Ghica.
El este considerat ctitorul schitului, pentru că i‐a donat terenul
de construcție, dar l‐a şi înzestrat cu cele necesare.
În chiar hrisovul domnesc se prevedea înființarea
„Schitului Bucium” ca metoh al schitului moldovenesc
Prodromul din Sfântul Munte Athos (Viorel Erhan , op.cit.,
p.106‐108).
Legat şi de cele spuse despre mitropolitul Calinic
Miclescu, reamintim cele spuse în volumul citat, referitor la
conținutul inscripției de deasupra uşii de la intrarea în
pridvorul actualei bisericii a Mânăstirii „Duminica Tuturor
Sfinților Atonului – Bucium”: „Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul
Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, Schitul Bucium a fost
întemeiat în anul 1863 de ieromonahul Nifon Popescu.
Paraclisul a fost sfințit în anul 1871 de Mitropolitul Calinic
Miclescu. Prin osârdia şi cu sprijinul I.P.S. Iustin Moisescu,
Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, în anii mântuirii 1963‐1967,
acest paraclis a fost înălțat şi lărgit. Tot în acest timp, paraclisul
a fost împodobit cu pictură în frescă de pictorul V.Pascu, stareț
fiind protosinghelul Hrisostom Postolache”
Aici a fost reşedința de vară a domnului Grigore
Alexandru Ghica, proprietară fiind prințesa Ioana Rosetti‐
Roznovanu. În 1952 aici mai locuiau prințul Teodor Ghica şi
Ioana Rosetti Roznovanu, cu moşie în hotar cu schitul, pe care
parte a vândut‐o, parte a donat‐o schitului.
Prin anii 1954‐1955, când la schit se executau lucrări de
refacere, dar şi de construcție, cei doi au plecat la Bucureşti.
Unitatea are 36 hectare de teren, din care 16 hectare vie.
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Cu titlu informativ inserăm şi spusele provenite de la
arhiepiscopul romano‐catolic al
Bucureştilor Raymund Netzha‐
mmer care, într‐un jurnal al său,
publicat în Germania, conform
cărora pe patul de moarte, Calinic
Miclescu ar fi trecut la catolicism.
Informația este folosită şi de Sandu
Miclescu şi Mihai Sorin Rădulescu
în documentarul lor „Micleştii” din
revista „Historia” nr.67, iulie 2007,
p.24.
El este pastorul (în foto) care
l‐a consacrat ca episcop la Iaşi pe Alexandru Theodor Cisar. Nu
s‐a bucurat de simpatia istoricului Nicolae Iorga deoarece
consacratul în scaunul arhiepiscopal din Bucureşti atunci, s‐a
pronunțat împotriva confiscării unor imobile ale Arhiepiscopiei
din Bucureşti.
*
Documentele istorice spun că existența catolicilor pe
teritoriul Moldovei e veche. Încă de la 1227 exista în Valahia
Minor – cum era numită Moldova – o episcopie de Milcov, la
1371, alta la Siret, în 1418 Episcopia de la Baia (1413‐1523), iar în
1607‐1818 alta la Bacău. Misionari la acestea activau călugării
franciscani, unii veniți din Italia, alții din Ungaria sau Polonia.
După anul 1818 activitatea acestor misionari catolici în Moldova
era coordonată de la Iaşi, unde, în perioada 1818‐1884 a
funcționat Vicariatul Apostolic al Moldovei.
La 27 iunie 1884 Papa Leon al XIII‐lea, înființând iarăşi
Episcopia pentru Moldova, a numit ca episcop pe Monseniorul
Nicolae Iosif Camil la 15 iunie 1884, cu reşedința la Iaşi.
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Până la el, din 1818,
activitatea fusese coordonată
de un vicariat apostolic, care a
numărat, succesiv, 14 vizitatori
apostolici, ultimul în această
funcție fiind însuşi noul
episcop care funcționase între
1881‐1884.
Episcopi rezidențiali s‐au
numărat
Dominic
Jaquet,
Alexandru Teodor Cisar, Mihai
Robu, Anton Durcovici. Mihai
Robu a fost cel dintâi episcop
original din Moldova. De la
Săbăoani.
La 21 februarie 1978, Papa Paul al VI‐lea l‐a numit
administrator apostolic la Iaşi pe Preasfințitul Petre Gherghel.
La 14 martie 1990 a fost ales şi numit de papa Ioan Paul al II‐lea
Episcop de Iaşi, iar la 29 septembrie 1999, acelaşi papă, Paul al
II‐lea l‐a numit pe Monseniorul Aurel Percă episcop auxiliar de
Iaşi, primind titlul canonic de Episcop titular de Mauriana.
Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” este reşedința
episcopală din Iaşi, sfințită şi dată în folosință pentru cult la 15
august 1789, biserica din Iaşi renovată în mai multe rânduri şi
mărită în 1869. Primul seminar din diaceză a fost deschis la Iaşi
în anul 1886.
Deşi românii catolici ajungeau la circa 50000 în toată
Moldova, autoritățile nu s‐au ocupat nici de activitatea
misionară, nici de educația morală sau religioasă a acestora.
În „Dorințele partidei naționale în Moldova”, Mihail
Kogălniceanu referindu‐se la situația că statul nu făcea nimic
pentru românii catolici, notase că „este neapărată trebuință ca şi
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aceşti fii ai patriei să tragă parte din foloasele publice. Clerul lor
trebuie dar organizat şi ținut, ca şi celelalte cleruri cunoscute, cu
cheltuiala statului. Vechii Domni o cunoştea aceasta prea bine,
şi singurul venit ce biserica catolică are în Moldova îi vine din
vechile dăruiri domneşti.”
Susținând ca împământeniții de orice religie să
dobândească şi drepturi politice, Mihail Kogălniceanu scrie în
„Dorințele…”: „Toți pământenii de orice religie creştină se vor
bucura de toate drepturile politice, întocmai ca şi toți
pământenii de religie ortodoxă. Împământeniții de orice religie
creştină nu vor putea dobândi drepturi politice, întrucât ei „nu
vor fi primit „marea naturalisație” votată de Adunarea
Legislativă.
Pentru că în lupta parlamentară erau destui cei care nu
îmbrățişau egalitatea de drepturi pe tărâm religios a tuturor
celor care, totuşi, erau cetățenii României acelor timpuri,
Kogălniceanu argumenta: „Nația este o creație a lumii
moderne, nația s‐a făcut şi se face numai acolo unde este
unitate. Această mare idee ne‐a făcut să cerem unirea țărilor
noastre. Niciodată însă nici unirea, nici nația noastră nu vor fi
tari, în câtă vreme pe pământul nostru vom avea deosebite
aglomerații de locuitori, pe care noi îi vom ținea despărțiți de
noi, prin excluzia lor de la bunurile, de la drepturile ce țara dă
fiilor săi. Excluzia de drepturi pururi creează deosebite interese,
insuflă ura şi aduce discordie.”
Discursul lui Kogălniceanu era ecoul şi a altor persoane
care îi reprezentau pe catolici şi care luptau ca fiecare din
locuitorii țării declarați străini în pământul lor să aibă drepturile
egal împărțite.
‐ Cum, cucoane, acum când toate satele m‐au ales ca să le
apăr drepturile în Marea Adunare sunt catolic şi nu pot fi
deputat? Se adresa ispravnicului unul din deputați. Dar când ne
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puneți la beilicuri, când ne luați birul, când vă dăm feciori la
oaste, când vă facem boieresc, atunci nu suntem catolici, ce, ne
priviți ca pravoslavnici? Dacă este, cucoane, că nu putem fi
deputați pentru că suntem papistaşi, apoi dați‐ne pace să fim
papistaşi şi la biruri, şi la beilicuri, şi la toate angărălile!
De părere cu Kogălniceanu erau şi alți deputați:
V.Măelinescu, V. Sturdza, Lascar Catargiu, Al.I.Cuza,
I.Cantacuzino, D.Rallet, A. Panu, C.Negri etc.
‐ Cât pentru pământenii catolici, ei nu au nevoie de vorbă
multă, ei sunt 50‐60000, care împreună cu noi, de veacuri
întregi, în toate zilele noastre de durere şi amărăciune, au tras şi
au pătimit de o potrivă toate suferințele… Aceşti pământeni
catolici ce să fie? Eu cred că vor răspunde şi la aceasta Puterile,
dar pentru noi răspundă simțul dreptății – cuvânta în
parlament Costache Negri.
Oratoria a rămas vorbă iar proiectul pentru acordarea de
drepturi politice catolicilor pământeni şi celorlalte religii
heterodoxe a fost respins în Adunarea Ah‐hoc a Moldovei de la
1857.
Intervențiile şi discursurile adversarilor au săpat şi
desțelenit conştiințele pentru mai târziu.
Bărbați de stat şi oameni de cultură au militat statornic
pentru ceea ce luptaseră grupul Kogălniceanu.
Marele istoric Nicolae Iorga, trăitor în copilărie în oraşul
Roman, unde catolicii nu erau puțini, avea cuvinte de prețuire
pentru caracterul, portul falnic şi în curățenie al târgoveților‐
ceangăi; „Iaca, bine trăim noi cu aceşti ceangăi de lege şi limbă
străină. Şi ei plugari, şi noi plugari, suntem ca frații” – scrie
Mihail Sadoveanu în „Nicoară Potcoavă – Presvitera
Olimbiada”; iar Otilia Cazimir (1894‐1967) care se născuse la
Cotu‐Vameş lângă Roman, cu vacanțe la Miclăuşeni şi
cunoscuse populația catolică nota: „În palatele lui Moş Ghercă”
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– descriind umanitatea adâncă şi adevărată din sufletul
țăranilor descrişi de Sadoveanu: „Eroii, mari şi mici, din
povestirile care alcătuiesc volumul „Întuneric” sunt moldoveni,
în majoritatea lor țărani moldoveni sau ceangăi din ținutul
Romanului”; iar scriitorul român Mircea Eliade, unul din marii
istorici ai religiilor, analizând ceea ce spuse Bandinus despre
Moldova secolului al XVII‐lea, unde întâlnise români alături de
ceangăi, făcea referiri favorabile celui aflat în călătorie şi
cercetare… (De la Zalmoxis la Genghis – Han).

Marele logofăt şi cavalerul a mai multor ordine, boierul
Nicolae Şuțu, fiul fostului domnitor Alexandru Şuțu, în cartea
„Noțiuni statistice asupra Moldovei, apărută la Iaşi în anul
1852, are referiri importante despre catolici.
Referindu‐se la structura etnică a populației, el notează:
„Noi nu vom vorbi aice despre străinii de toate națiile ce nu
prea petrecu multu, doară provizoriu pe pământul
moldovenesc. Ni vom mărgini a însemna populațiile ce s‐au
întrupatu cu nația pământeană şi care, sau prin pitrecere
învechită, sau prin însemnătatea numărului lor, trebuiescu să se
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numească dearândul: aşa suntu: Grecii, Bulgarii, Armenii,
Evreii, Țiganii, Ungurii, Germanii…”
Ca religie, populația Moldovei se împărțea atunci în;
creştini ortodocşi (de rit grecesc) 1.356.908 ; catolici – 44.317;
armeni – 5.600; jidovi – 55.280.
Catolicii aveau în țară 73 de biserici, din care două
catedrale la Iaşi şi Bacău, 17 parohii şi 54 biserici filiale.
Datele biografice ale lui Nicolae Şuțu sunt importante.
Născut la 25 octombrie 1798 la Constantinopol, decedat la 10
ianuarie 1871, om politic de seamă, primul economist român.
Fiu a lui Alexandru Nicolae Şuțu şi a domniței Eufrosina
Alexandru Calimachi.
A fost căsătorit cu Ecaterina Cantacuzino‐Paşcanu, fiica
Marelui Vornic Constantin Cantacuzino.
După decesul tatălui său pleacă cu familia în exil la
Kronstadt (Braşov), din 1821 până în 1825, după care se
stabileşte în Moldova, se naturalizează aici şi devine un
important om politic, primul economist român şi preşedinte al
Tribunalului de comerț (1832), postelnic (1832), Mare postelnic
(1834), Bei al Imperiului otoman (1834), vornic (1835), secretarul
particular al domnitorului Mihail Sturdza (1835‐1848), ministru
de finanțe (1839, 1841‐1843, 1849), Mare postelnic (1842), Mare
logofăt (1843), Mare logofăt al justiției (1846‐1848, 1849‐1851). El
este autorul principal al Regulamentului Instrucției Publice
(1843), preşedintele Sfatului administrativ extraordinar, director
şi acționar al Teatrului Național din Iaşi (1845‐1846), secretarul
particular al domnitorului Grigore al V‐lea Ghica (1849‐1855),
caimacan (1852), preşedintele Consiliului de Miniştri şi ministru
de interne (1853), ministrul cultelor şi al instrucției
publice(1853), deputat (1859), principalul membru al Comisiei
Centrale de la Focşani a Domnitorului Alexandru Ioan Cuza
(1860‐1862).
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Este cunoscut ca statistician, economist, memorialist, om
de litere, fondator al satului Pungeşti‐Vaslui (1838‐1840),
ctitorul bisericii „Sfântul Alexandru” de la Pungeşti‐Vaslui
(1845), unul dintre fondatorii Jockey Clubului din Iaşi (1875).
A fost decorat cu Ordinul turc Nişani‐Iftihar (1834 şi
1850); Ordinul rus Sfânta Ana (1834); Ordinul Sfântul
Vladimir (1829 şi 1851); Ordinul grec Saint‐Sauveur (1842);
Ordinul polonez Sfântul Stanislas (1854) ş.a.
*
În lucrarea „Familiile boiereşti române” de Octav George
Lecca, ediție îngrijită de Alexandru Condeescu, Bucureşti,
Fundația Culturală LIBRA, Editura Muzeul Literaturii Române,
2000, aflăm arborele genealogic al familiei Miclescu, care
porneşte, fireşte, de pe la anii 1438 şi 1464.
Din cei 9 copii pe care i‐a avut Gavril Miclescu (marele
logofăt), urmaşi i‐au lăsat doar Constantin şi Sandu.
Sandu Miclescu, spune autorul, a dat naştere lui Ion
Miclescu, fost mare vornic al Moldovei, care la rândul său a
avut ca fiu pe Costache Miclescu, proprietarul moşiei Micleşti,
iar fiu a lui Costache este Ilie Miclescu.
Constantin Miclescu, fiul
lui Gavril, a avut fiu pe Sandu
Miclescu Banul, iar acesta pe
Constantin Miclescu ajuns mare
vornic în Țara de Sus (1760‐
1830), însurat cu o doamnă
Vârnav – Liteanu cu care a
stăpânit 18 moşii în Moldova şi
a avut 5 băieți şi două fete.
Aceşti băieți s‐au numit
Iordache, ajuns vornic în Țara de
vornic,
Sus,
Costache,
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mitropolitul Sofronie, Alexandru şi Scarlat, iar cele două fete,
una a fost soția vornicului Başotă (Pomârla), alta – soția
hatmanului Boldur Costache Lățescu.
Marele logofăt Scarlat Miclescu, fiu al vornicului
Constantin, frate cu Iordache şi Alexandru, cu Sofrone şi
Costache, fost candidat la domnia Moldovei şi otrăvit, a fost
însurat cu Maria Beldiman, cea care s‐a ocupat de
înmormântarea lui Lumânărică, mamă a 10 copii, dintre care
sunt nominalizate: Agripina colonel Ghica, Smaranda şi
Eugenia, călugărițe; Eufrosina Mavrogheni , Catinca Canano,,
Zoe C. Miclescu, Profira soția lui Demetrie Miclescu, fost
adjutant domnesc a lui Mihai Sturza…
O doamnă ca cea arătată,
cu o casă de copii, unii dăruiți în
întregime bisericii, pe deasupra
şi văduvă, fireşte că şi ea era
îndreptată şi dăruită evlaviei. Nu
se poate ca ea să nu‐l fi cunoscut
pe Lumânărică, să nu‐l fi întâlnit
la biserica Tălpălari, ori la alta
din apropiere, să nu fi primit de
la el lumânărele, să nu fi purtat
unele discuții cu cel care purta
flacăra lumânărilor de la o
biserică la alta şi chiar de la o casă la alta.
Însuşi trupul lui Lumânărică, găsit la poarta casei sale,
nu putea fi o simplă întâmplare. Omul, ca şi câinele, în clipele
de sfârşit ale sale, pune capul şi‐şi dă sufletul către Cel de Sus
pe pragul cel mai moale al existenței sale, iar pentru
Lumânărică locul tihnei veşnice s‐a dovedit a fi poarta casei
celei care i‐o deschisese şi care, uneori, îl şi găzduise ca o bună
creştină ce era.
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Maria Scarlat Miclescu, „văduva”, care îngropa pe
cerşetorul, creştinul şi iluminatul Lumânărică era o
„Beldiman”, nepoata episcopului Filaret care, vom vedea, îl
prohodea pe Lumânărică şi nu singur, ci cu un sobor de alți
preoți, cum la marele fețe credincioase şi dispărute întru
Domnul se mai întâmpla… Era nepoata lui Filaret şi fiica
fratelui acestuia, Dimitrie Beldiman, mort şi îngropat la 1837 tot
la biserica Tălpălari.
Nici Dimitrie Beldiman nu fusese fiecine, ci un fost ban în
1812,
spătar
la
1822,

vornic la 1825.
Biserica Adormirea Maicii Domnului rezidită de arhiereul
Filaret Beldiman în 1827‐1832

Mama Mariei fusese Smaranda Neculce Mutu,
coborâtoare din Ion Neculce, cronicarul. Aşa că Maria, crescută
între frați, unul şi unul, cu multă carte acumulată, şi ea va fi
primit o educație aleasă, alături de frații ei, în casa părintească.
Ea se născuse pe la anul 1800 sau 1802 şi murea în 1859,
contemporană cu Lumânărică şi vremurile pe care le‐au
parcurs, cunoscându‐le în felul lor, şi unul şi altul…
Cei 10 copii ai săi, după cum s‐a mai spus, aveau o
educație aleasă, asigurată şi de mama lor. Cu profesori în casă,
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între care şi un renumit în acea perioadă la Iaşi, Mr.E.
Malgouverne (portretizat de V. Alecsandri în „Chirița… –
Musiu Şarlă) şi care avea şi un pension la Iaşi, şi profesor pe
David Scavinschi. Apoi băieții ei învățaseră la Şcoala
Domnească, la Academia Mihăileană, fiul acesteia Dimitrie
Scarlat Miclescu fiind un mare cunoscut în societatea timpului.
Tot aşa, fiul lor şi viitorul mitropolit Calinic Miclescu…
În pinacoteca de la Iaşi, de la Palatul Culurii, există un
portret al marelui logofăt Scarlat Miclescu. Este şi unul care o
reprezintă pe o Elena Miclescu, operă a aceluiaşi autor, din
păcate anonim. Specialiştii, ca şi noi, credem că e vorba doar de
o neînțelegere asupra acestui nume al anonimului pictor, mai
ales că Elena îşi are derivatele sale…
Însuşi Dumitru Beldiman, tatăl, mort la 1837, fusese un
literat, ca şi fratele său Alexandru (Alecu) Beldiman (1760‐
1826). Dacă Alexandru s‐a numărat şi este considerat pionerul
culturii române moderne, un cunoscător şi traducător din
literatura franceză, din care Florian, Voltaire, Abatele Prévost
sau Regnard, nu‐i erau necunoscuți.
Dumitrache este cunoscut ca autor cu Nicolae Dimache şi
Costachi Conachi a Comediei banului Constantin Canta, ce‐i
zâc Căbuşan şi cavaler Cucoş, socotite una dintre primele opere
dramatice ale literaturii române.
Familia Beldiman era nu numai puternică ci şi foarte
cunoscută, apreciată. Cea de a doua soție a lui Alexandru
(Alecu), Elena, fusese sora poetului Costache Conache, cu care
făcuse literatură Dumitrache, cea de a treia, Elena Greceanu,
făcea legătura cu Bârladul, fiind fondatoarea spitalului de
acolo… Epigonii lui Eminescu vorbeau despre Alecu:
„Beldiman vestind în stihuri pe războiul inamic”…
*
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O doamnă evlavioasă ca Maria Scarlat Miclescu, educată
nu numai la şcolile şi cu profesorii timpului, ci şi foarte
bisericoasă nu se poate să nu fi cinstit lumânărelele, şi
semnificația lor, atunci când le primea de la Lumânărică. Când
le aprindea în biserică şi le veghea arderea.
Iată câteva lucruri pe care le ştiau credincioşii în vremea
aceea şi e bine să le reamintim celor de astăzi despre folosirea
lumânărilor în biserica ortodoxă.
„Lumânările, spun cunoscătorii în materie, se folosesc în
Biserica Ortodoxă ca o formă de jertfă sau de devoțiune către
Dumnezeu sau către Sfinți. Ele sunt folosite la diferite slujbe şi
simbolizează pe Hristos, care este ʺLumina lumiiʺ. Un alt
simbol care se atribuie lumânării este natura duală a lui Hristos:
Cea Divină (fitilul ce arde) şi cea Umană (corpul de ceară al
lumânării).
După împrejurările în care este folosită în cult, ceara are
mai multe semnificații. În primul rând, lumânarea se aprinde la
citirea Evangheliei, iar aceasta înseamnă lumina adevărului
evanghelic care a străbătut întunericul necredinței. Lumânările
sunt nelipsite şi de la slujbe, de la marile evenimente din viața
omului ‐ botezul, cununia şi, mai ales, înmormântarea. „La
botez, lumânările se aprind pentru luminarea sufletului şi a
duhului celui nou botezat, care vine de la întuneric la lumină şi
prin botez se face fiu al luminii lui Hristos. La cununie, preotul
aprinde cele două lumânări mari pe care le țin naşii în spatele
mirilor şi se logodesc şi se cunună. Prin ele se luminează calea
vieții ca încredințare că‐şi vor ține legământul şi vor fi uniți
toată viața. La moarte, lumânarea este lumina care se pune în
mâna mortului, acel toiag care se pune şi la cap şi pe mâna
mortului. Lumina se pune în mâna mortului atunci când îşi dă
duhul pentru a‐i fi călăuză. Atunci folosim expresii cum zice
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lumea «A murit cu lumânare!» sau, uneori, «A murit fără
lumânare!»,
Este simbolul natural, pentru că aşa cum lumânarea arde
în sfeşnic, tot aşa fiecare credincios se stinge, ca o lumânare.
Lumânările pe care le aprindem la morminte simbolizează viața
veşnică şi lumina care să‐l însoțească pe cel adormit în fața
Judecății lui Hristos.
*
Subliniind că Negruzzi şi‐a început instruirea după
obiceiul vremii, cu limba şi literatura greacă, în casa
părintească, cu lecții de limba franceză luate de la emigrantul
polonez Kanokovitz, iar româneşte a învățat să scrie şi să
citească singur, Alexandru Iordan (C.Negruzzi – opere alese,
versuri
şi
proză,
Cugetarea‐Georgescu
Delafras,
Bucureşti,1941), mai spune: „În biblioteca sa, pe lângă diverse
calendare, cărți bisericeşti ori traduceri, se aflau în copii
manuscripte ale cronicarilor moldoveni, din lectura cărora şi‐a
hrănit cu prisosință spiritul…
Trecând în revistă rangurile boiereşti pe care le‐a ocupat,
îngrijitorul ediției relatează că atunci când îndatoririle de
serviciu îi dădeau răgaz, Negruzzi se retrăgea în liniştea
conacului de la Trifeştii‐Vechi printre cărțile sale dragi…
„Fire blândă şi evlavioasă, Costache Negruzzi făcea parte
din rândul acelor oameni asupra sufletelor cărora cultura n‐a
adus îndepărtarea de divinitate” – spune Alexandru Iordan. Tot
el, comentând proza şi scrisorile – ca formă epistolară – spune
ceea ce ştim şi noi, că unele au un cuprins anecdotic, altele se
referă la problemele de limbă, la realizarea unor schițe şi
nuvele, cu descrieri şi evocări istorice care‐i fac cinste, dar unele
pot fi utilizate şi astăzi „drept piese documentare asupra
oamenilor şi faptelor” de atunci, cum este şi cazul cu
Lumânărică – localizăm noi.
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Scrisoarea sa despre Lumânărică, la înmormântarea
căruia Negruzzi a participat când avea funcții importante în
capitala Moldovei (prezident al Eforiei Iaşilor de la 15 februarie
1840 până la 20 octombrie 1843, apoi ministru de finanțe până
în 1849) se leagă şi de ceea ce era el în particular(vezi şi George
Călinescu, Istoria literaturii române, p.207). „Dimineața, înainte
de a‐şi începe activitatea, el îşi făcea întotdeauna rugăciunea, iar
în săptămâna mare, adunând în juru‐i pe ai săi, le explica tâlcul
Evangheliei ce urma să fie citită în seara respectivă la biserică” –
citează Alexandru Iordan spusele lui Iacob Negruzi – fiul celui
care ni l‐a prezentat pe Lumânărică.
Apoi, faptul că C.Negruzzi este cel care a compus textul
celor şapte rugăciuni ale săptămânii, dovedeşte în plus
respectul ce‐l avea pentru biserică şi menirea pe care o avea
aceasta în rândul poporănilor.
De la credința în Dumnezeu şi în biserică vine succesul
lui Negruzzi în realizarea nu numai a fiziologiei provincialului
dar şi a simpaticului cerşetor Lumânărică, atât de cunoscut de
toți ieşenii, evocat cu duioşie de către cel care avea să fie
îngropat atât de simplu – ca şi Lumânărică ‐ dar la Trifeşti,
după cum sublinia şi Eugen Lovinescu (Costache Negruzzi,
viața şi opera lui, Editura Minerva, Bucureşti 1913).
Onest mai presus de toate, Negruzzi ieşise din viața
publică , după 30 de ani de muncă, mult mai sărac decât intrase
odinioară ca tânăr plin de speranțe, înconjurat, admirat şi
sărbătorit de toată lumea – adăuga Eugen Lovinescu
(op.,cit.,p.52).
Onest şi evlavios ca toți oamenii timpului său ‐ spune
Lovinescu care explică „vrăjmăşia din unele scrisori ale lui nu
se îndreaptă împotriva bisericii şi a religiei, ci împotriva unor
preoți nevrednici de înalta lor menire morală, lucru pe care l‐
am subliniat şi noi altundeva.
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Scrisoarea lui Vasile Alecsandri trimisă lui Iacob Negruzi,
reprodusă de Lovinescu, întregeşte cele de până acum (Mirceşti,
septembrie 1868): „Iubite domnule Ngruzzi, Când am văzut
pentru ultima oară pe părintele d‐tale am rămas sub o impresie
foarte amară. Vechiul meu amic era într‐o stare disperată,
asupra căreia nu‐mi puteam face nici o iluzie. Şi însă, când am
aflat că s‐a săvârşit din viață, am fost cuprins de o tristețe
adâncă, căci e trist de a vedea restrângându‐se cercul
contemporanilor săi. E dureros de a‐ți pierde amicii cu care ai
petrecut în tinerețe, ai lucrat la renaşterea unei țări iubite şi te‐
ai deprins a‐i prețui. Costache Negruzzi este un nume scump
României şi va rămâne în pleiada pionerilor intelectuali ai
neamului nostru; el şi cu Hrisoverghi au fost cei dintâi în
Moldova care au dat semn de independență literară, ferindu‐se
de formele stilului mitologic, plin de Afrodite, de Apoloni etc.,
adoptând drapelul şcoalei romantice. Scrierile sale, deşi nu
multe, au însă un caracter nou în literatura noastră,
deosebindu‐se prin eleganta limpezire de stil, energie şi
adevărat românism. Alexandru Lăpuşneanu este un model
neimitat până astăzi şi stă în fruntea literaturii noastre.”
„În urma lui a rămas luminoasă opera sa literară,
tălmăcitoare a unui puternic talent, a unei minți dăruită din
belşug cu sclipirea inteligenței şi a unui suflet ales, străbătut de
calde simțăminte patriotice”.
*

Beldimanii

S

ă revedem textele. Deci scria Costache Negruzzi:
„Într‐o zi, trecând pe lângă o biserică (Tălpălari n.n.)
am văzut norod strâns şi am auzit cântând rugăciunile morților.
În mijlocul bisericii sta un mort (Lumânărică n.n.) învălit cu
giulgiu. Biserica era iluminată şi împodobită ca pentru un mort
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bogat, şi un arhiereu înconjurat de un numeros cler slujea
prohodul. Nu se vedea nici o rudă, nici un prieten vărsând
lacrimi mincinoase; numai o văduvă în haine negre sta la
picioarele sicriului, iar pe fața tuturor săracilor ce alcătuiau
cortegiul răposatului se vedea întipărită o întristare mută, o jale
dureroasă.
În momentul acesta, arhiereul (Filaret Apamias Beldiman
n.n.), apropiindu‐se, dezveli pre mort şi însemnând pe fața lui
semnul crucii, zise cuvintele acestea: „Doamne! Odihneşte
sufletul robului tău Ioan în loc de pace, în loc cu verdeață, unde
nu este întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârşit.
Pătrunşi de marea puternicie a morții, am plecat capul şi
privind icoana Mântuitorului, ce sta pe pieptul mortului, am
zis: „Doamne, Doamne! Odihneşte după moarte şi sufletul
nostru, în locul unde ai odihnit sufletul lui Lumânărică.”
Din cele spuse până aici rezultă, sper că s‐a înțeles, că nu‐
i vorba de o literatură a lui C. Negruzzi, nici de un articol de
ziar, un panegiric, ci o mărturie că însuşi iscălitorul, realistul
Negruzzi, este un martor, un participant la înmormântarea lui
Lumânărică.
Că iată ce se întreabă şi o face şi către noi participantul la
înmormântare: „Poate voiți a şti cine făcuse aşa o pompoasă
înmormântare cerşetorului?” Şi dezvăluind fapta vădanei – al
cărei nume îl păstra în tăcere, lăsa loc mărturisirii altor
adevăruri care se întâmplaseră în anii aceia de 1842. Când un
arhiereu, Vlădica Filaret Beldiman, era locțiitor de Mitropolit la
Iaşi şi, acum, în martie 1843, îl petrecea pe locul de veci pe
Lumânărică…
Despre „Beldimani”, Radu Beldiman şi Mihai Sorin
Rădulescu scriu în „Cronica de familie” a acestora, în „Magazin
istoric” din martie 1993 (p.36 şi urm.) că spița neamului lor vine
de la 1579 când şoltuzul Grigore Beldiman ar fi avut doi fii –
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pe Gheorghiță menționat ca vornic în 1610, şi pe Nichifor,
hatman şi logofăt.

Radu Beldiman împreună cu nepoata
Ruxandra

Cel din urmă a fost unul
dintre boierii răzvrătiți împotriva
voievodului Ştefan Tomşa (1611‐
1615; 1621‐1623) când, la Iaşi,
deasupra Fântânii lui Păcuraru,
oastea răzvrătiților a fost înfrântă
în octombrie 1615, iar 75 de boieri,
între care şi Bărboi vornicul cu fiul
său au fost executați. Trei dintre răzvrătiți – logofătul Nichifor
Beldiman, hatmanul Sturdza şi vistiernicul Boul – s‐au refugiat
şi au găsit adăpost la Radu Mihnea, în Țara Românească.
Ajutați să ajungă la Istambul, cei trei deîndată au fost aici
arestați şi trimişi la Iaşi, la dispoziția Domnitorului. Acesta,
deîndată, le‐a şi tăiat capetele şi le‐au aruncat în Siret – spune
Miron Costin.
Din Nichifor Beldiman, căsătorit cu Ana Mânja, au
rezultat doi fii, Teodor, logofăt şi Mihăilaş, vornic de poartă,
dar şi o fiică – Maria căsătorită cu vornicul Savin Prăjescu, rudă
a Movileştilor.
Urmaşi din ei, vornicul Constantin Beldiman, căsătorit cu
Anita Neniul, au avut 5 copii: Ioniță, căpitan şi staroste la
Cernăuți, Balaşa, Constantin, stolnic şi Ban (1713‐1783),
căsătorit cu fiica unui Toader Cocriş, Gheorghe (1724‐1792),
stolnic, vornic sau ispravnic de Fălciu, Andrei, postelnic, comis
şi stolnic, mort după 1775.
79

Spitalul Beldiman din Bârlad, fondatoare Elena Beldiman
Greceanu

Dintre ei, mai important este Gheorghe Beldiman,
căsătorit mai întâi cu Maria Costache Epureanu, iar apoi, cu
Maria Lefter, sora soției lui Enache Kogălniceanu.
Copiii lui Gheorghe Beldiman ‐ Anastasia, Alexandru,
Ioan, Filip şi Dumitrache fac prezentă în viața culturală a țării –
familia Beldiman.
Cum despre Alexandru, unul din pionerii culturii
române moderne am făcut succinte referiri, ne oprim la Filip,
omul care, spuneam, a prohodit la biserica Tălpălari pe
Lumânărică.
Filip Filaret Beldiman (1770‐1844) a fost o figură
remarcabilă a familiei – spun autorii citați. Iar noi adăugăm că a
fost o figură tot atât de remarcabilă a vremii. „Stareț la
Mânăstirea Slatina, a lăsat aici un portret al său, pe spatele
acestuia consemnând principalele date ale vieții sale. Probabil
că tabloul a fost zugrăvit în timpul stăreției sale dar mai târziu,
când a ajuns episcop de Huşi, a cerut pictorului să‐i completeze
portretul cu o eşarfă, pe care apare însemnul noii funcții.
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Din consemnările aflate pe spatele tabloului, aflăm că
Filaret s‐a născut la 28 octombrie 1770 şi a intrat în cinul
monahal la 13 noiembrie 1792 sub oblăduirea lui Veniamin
Costache, de a cărui protecție s‐a bucurat multă vreme.”
Nu ne explicăm de ce Melchisedec Ştefănescu Tripoleos,
locotenent de episcop la Huşi, în perioada 17 februarie 1861 – 18
noiembrie 1864, când scrie „Cronica Huşilor şi a Episcopiei, cu
asemenea nume” (Bucureşti, Tipografia C.A. Rosetti, strada
Colțea nr.42) în 1869, când înşiră ierarhi locului, despre Filaret
Beldiman nu pomeneşte.

Sunt însă nominalizați Sofronie Miclescu, Calinic
Miclescu Charioleos, girant ca locotenent de episcop, ultimul
până la 15 ianuarie 1861, ceea ce înseamnă că Melchisedec i‐a
succedat…
În decembrie 1812, după cum singur o spune (Filaret) „s‐
a înstrăinat în Țara Românească”, unde în vara anului următor
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a fost hirotonisit arhiereu de către Mitropolitul Ungrovlahiei –
Nectarie, fiind egumen al Mânăstirii „Negru Vodă” de la
Câmpulung. Aici se află un mare portret în interiorul bisericii
mânăstirii înfățişându‐l în odăjdii arhiereşti.”
Deşi documentele nu menționează, se poate crede că
înstrăinarea în Țara Românească la 1812 a lui Filaret este legată
şi de „intrarea ruşilor în Moldova” în acel an ca şi demisionarea
temporară a ocrotitorului său Veniamin Costache. După cum
tot aşa se leagă şi întâmplarea că în 1842, când Veniamin este
silit să se retragă din scaunul mitropolitan de la Iaşi, îşi alege ca
loc de reflecție chiar mânăstirea Slatina, unde păstorise ca stareț
Filaret, iar mitropolitul era cunoscut şi chiar ocrotit, mângâiat
sufleteşte acolo…
Nici pe Filaret nu l‐au ocolit împrejurările, că tocmai în
acele zile, încurcat într‐o seamă de cheltuieli, pricinuite şi din
cauză că domnitorul Ioan Vodă Caragea îl obliga să refacă din
temelie biserica „cu aceeaşi piatră rămasă de la Negru Vodă”,
arhiereul este nevoit să‐şi vândă în pagubă bunurile pe care le
mai avea în Moldova. Apăsat de o sumă care se ridica la 50000
taleri, după cum spun biografii săi (Magazin istoric, martie
1993, p.36), el face față cheltuielilor impuse, reface biserica, îşi
plăteşte integral şi la timp datoriile, cu dobândă cu tot”. În felul
acesta „bucurându‐se şi de protecția marilor boieri munteni –
Grigore Brâncoveanu şi Constantin Bălăceanu – a rămas la
conducerea mânăstirii din Câmpulung până în aprilie 1837.”
Întors în Moldova, o vreme a fost iarăşi stareț la Slatina,
unde „a zidit un impunător turn la poarta de intrare, instalând
acolo un paraclis în care se slujea în timpul ierni.”
Ultimii ani ai vieții şi i‐a dăruit preocupărilor pentru
administrarea „intereselor Mitropoliei din Iaşi”.
În acele zile, la 18 ianuarie 1842, Veniamin Costache,
mitropolitul „amărât de supărări şi impresionat de vicleniile
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Înaltei Oblăduiri” s‐a retras din scaun la Slatina, mănăstire
unde, după 4 ani, la 18 decembrie 1846, a plecat către Domnul.
„Tronul Mitropoliei Moldovei era în acele zile văduv” –
consemnau publicațiile.
Vlădica Filaret Beldiman, care era şi parohul bisericii
Tălpălari, dar şi locțiitor Mitropoliei Moldovei, auzind clopotul
sunând a om plecat către Domnul, simți în el „o adâncă mişcare
şi chemându‐şi arhidiaconul, îl întrebă:
‐ Ce trage clopotul?
‐ Preasfinte, Lumânărică a trecut către Domnul şi
clopotul de la Tălpălari trage pentru că acolo urmează a se face
înmormântarea sa – i‐a răspuns Arhidiaconul, după ce i‐a adus
mătăniile cuvenite, preaînaltului.
La primirea răspunsului, spun sursele, Vlădica Filaret s‐a
ridicat în picioare, şi‐a făcut semnul crucii, a şoptit tainic o
rugăciune, rugăciune care se îngână în asemenea ocazie, şi i‐a
poruncit Arhidiaconului:
‐ Să se tragă şi clopotul cel mare de la Mitropolie! Pentru
că… „Un om sfânt a părăsit această lume…”
Iar când s‐a auzit glasul clopotului de la Mitropolie, toate
clopotele bisericilor din Iaşi i‐au răspuns într‐un dangăt,
„umplând văzduhul de glasul lor plângător.”
Aşa era obiceiul la biserica românească de atunci. Când
trăgea clopotul Mitropoliei, îi răspundea pe acelaşi ton, toate
clopotele bisericilor din oraş şi toate mânăstirile.
Trei zile a ținut glasul clopotelor.
Trei zile Iaşii au fost în jale!
Despre ce s‐a întâmplat atunci, în zilele de viață sfârşită a
lui Lumânărică, viață pământească nu şi cea a viitorului
sufletelor noastre – au scris şi comentat multe condeie ale
timpului acela şi după…
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Lumea, cu mic cu mare, de prin oraş şi de prin mahalale,
poate şi de prin localități mai îndepărtate, se îndrepta şi se
îndesa spre biserica din Tălpălari. Mergea după un sicriu purtat
de calici. Că spun ştiutorii faptelor: pe acele vremuri, era încă
răspândit obiceiul la noi, în Moldova, ca un mort, fie boier, fie
prost, să fie dus la mormânt într‐un car tras de dobitoace. Pe
mort îl duceau în năsele, pe umeri, patru rude, patru prieteni,
patru oameni, care se schimbau cu rândul pentru a‐şi odihni
umerii şi a … răsufla.
Oamenii datorau o astfel de cinstire adusă celui care
plecase dintre ei în veşnicie, pentru că aşa era obiceiul, credința
lor. Obicei care şi la Iaşi a tot evoluat. Au fost timpuri când, ca
şi pe timpul lui Lumânărică, mortul se depunea în tinda
bisericii, uneori chiar în apropierea strănii cântăreților, iar
după oficierea prohodului, dus către groapă, mai târziu la
cimitirul hărăzit de administrație, cu carul cu boi, cu maşini
împodobite, ca semn tot al cinstirii, cu mare sobor de preoți,
cântăreți bisericeşti şi foarte mulți mireni, cu locuitori şi foarte
multe coroane şi alte ofrande, cu bocete, cu bucate, fel de fel.
Mai în zilele noastre, mortul, în cele trei zile de dinaintea
coborârii în groapă, este transportat de la spital, ori de la locul
unde şi‐a găsit sfârşitul, direct la casa mortuară de la cimitir. Nu
de puține ori lăsat în seama bisericii, a preotului.
Urmaşii lui, feciorii sau nepoții şi‐au cam pierdut
obiceiurile. Principalul astăzi nu e moartea bunicului, a mamei
ori a tatălui, ci ceea ce rămâne după răposat. De aceea sunt şi
atâtea morminte total părăsite în cimitirele noastre…
Atunci, mortul, cu fața descoperită în fața oamenilor, în
fața cerului pentru a‐şi privi parcă veşnicia, plecarea… Şi lumea
parcă păstra veşnicul său rămas bun. Privindu‐l, lumea îşi
închipuia însăşi fața morții, puterea ei, neprevăzutul, veşnica
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aşteptare, gândea la păcatul străbun, la cel din ultimele clipe şi
…cugeta. Avea timp să o facă.
În urma sicriului, ca şi în cazul lui Lumânărică, venea
norod mult, boieri care mai de care, dar şi mai ales sărăcimea, şi
o damă din cele mai înalte trepte ale aristocrației din Iaşi.
Vorniceasa Scarlat Miclescu. Sicriul în care călătorea
Lumânărică către lumea de dincolo, către cei cărora le înmânase
an de an lumânărelele, era confecționat din scânduri albe, fără
căptuşeală, fără nici o podoabă, fără flori şi fără cununi. Că flori
şi cununi erau faptele cele bune ale mortului. Că numai ele îi
adunaseră pe participanți. Iar în sicriu, lipsit de toate, după
vechiul obicei al creştinilor, era omul, o ființă slabă, uscată,
galbenă ca ceara, îmbrăcată cu un suman, încins cu o funie, cu
picioarele goale care… aştepta (?). Era un calic! Scriau cei care‐l
respectau. Un calic – dar un sfânt. Un mare credincios care ani
de zile înmânase credincioşilor lumânărelele la biserici, către
altare…
Lui îi aducea slavă locțiitorul de Mitropolit al Moldovei,
Filaret Arhiereul. Însoțit de soborul bisericii de la Tălpălari,
care, după Gheorghe Ghibănescu (Biserica Tălpălari, 8
septembrie 1933, Iaşi, Tipografia „Presa bună”, 1934, p.62) era
format la 1842 din „Filaret Apamias Beldiman, arhiereu; preot
Vasile Zota, pr. Ioan Ionescu…” Că şi atunci, la fiecare parohie
existau 3‐4 preoți ori chiar mai mulți.
Şi tot Ghibănescu înşiră preoții slujitori de la biserica
Tălpălari în anii următori:
1862 – pr. Gheorghe, pr.Ion, pr.Andrei, diacon I.Popescu,
pr. Vasile Zota, pensionar.
1864 – pr. Atanasie, pr. Ion Lohar, pr. C. Teodorescu;
1870 – diacon Gherasim Timuş
Şi data naşterii ori a decesului altor prelați de la
Tălpălari: pr. D. Grigoriu (+1898), pr. Gheorghe Constantinescu
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(1897), pr. M. Vereanu (+1913), pr. Gh. Enăchescu (1898), pr. C.
Cornescu (1898), diacon D. Simionescu (+1919), pr. Ioan
Țincoca, care slujea în 1933‐1934.
Lumânărică era condus către biserica Tălpălari, în
cimitirul de acolo, el alăturându‐se, celor mai înainte repauzați:
Iordachi Cantacuzino, Ruxanda domnița, Iordachi vel vornic,
Ecaterina şi fii lor, Toderaşco, spătar, Safta şi fii, monah Varlam,
Ştefan, Iudita, Costea, Candachia, Ion logofăt, Maria şi fii,
Iordache vel logofăt, Ecaterina şi fii, Ilie, Maria, Ion, Pulheria,
Constantin, Iane vel comis, Zoița şi fiii lor, Iordachi vel pah,
Casandra şi fiii lor, Şerban, Aristarh vel vistiernic, Balaşa şi fii,
Enachi vel comis, Maria, Ştefan vel stolnic, Todiraşco vel
stolnic, Elena şi fiii, Ilie vel vistiernic, Maria şi fii, Constantin vel
postelnic, Safta şi fii, Maria, Smaranda, Gavril, Sârca, Iordachi
vel vistiernic, Alexandra, Elisabeta monahia, Iordachi vel stolic,
Evdochia Monahia şi fiii, Grigore Emanoil, Safta, Alexandru,
Şerban, Maria, Safta, Gheorghie, Antonie, Petraşco, Ştefan,
Maria şi fiii, Iosaf monah vel aga (toți Apud N.Iorga, XVI/86 în
„Biserica Tălpălari, 8 septembrie 1933, de Gh. Ghibănescu,
pomelnic a Cantacuzineştilor la Tălpălari –Iaşi 27).
Cât priveşte părintele Filip‐Filaret Beldiman se pare că
evenimentul morții sale s‐a întâmplat doar la un an de la
petrecerea la cele veşnice a lui Lumânărică, în anul 1844,
întâmplat ca urmare a holerei care a secerat multă lume.
Întâmplarea morții lui „a fost înconjurată de multă tăcere” – ni
se spune. În schimb aflăm că încă din 1833, când era încă în
Muntenia, a ctitorit o biserică la Corneşti – Miroslava, unde
exista moşia familiei sale şi unde aveau să se nască ultimii
Beldimani, trăitori în Moldova.
La Corneşti Miroslava avea să se nască mai târziu şi
poetul Dimitrie Anghel, al cărui bunic, Anghel Constantin,
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cumpărase în 1860 moşia şi conacul de care sunt legate alte
amintiri asupra cărora nu stăruim.

Vornicul Alexandru Beldiman, bunicul fondatorului ziarului
„Adevărul” – Alexandru V. Beldiman.

Dovadă a faptului că în anul 1843 locțiitor de mitropolit
la Iaşi era Filaret Apamias stă următoarea cerere primită la
Divan la 30 martie 1843:
„Prințipiasa Eufrosini Negri Mavrogheni, jalobă:
Alăturata mărturie rog pe acel cinstit Divan, ca având în
vedere adevărata a lui cuprindere, să binevoiască a‐l încredința
atât încât priveşte iscăliturile dl[o]r sale mărturii[o]r că sânt
adevărate, cât şi cuprindere lai adeverite de atâța mărturii
vrednici de credință.
(ss) Eufrosini N. Mavrogheni
1843,Mart, în 30
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Şi copia de pe mărturia făcută la Dicasteria Moldovei la
15 martie 1843, iscălită şi de mitropolit Filaret:
„Gios iscăliți prin acesta în cuget curat încredințăm că
trăitoaria acum în Prințipatul Moldavii, în oraşul Ieşii, văduva
Efrosina Negri, născută Mavrogheni, după întâmplatele în anul
1821 turburări în staturile Turceşti cu adevărat au fost
surghiunită din poronca Porții Otomaniceşti la oraşul Bolu ce se
află în adâncimea Azii, şi acolo, împreună cu copii, sau ținut,
supt pază, la închisoare cât[ ]va ani, iar averea luminării sale au
fost răpită de Turci, din care pricină luminăria sa cu adevărat
sau afanisit şi se află intracest feliu de strâmptorită poziție, încât
nu are nici un fel de personalnice mijloace a purta cheltuielile
pricinilor de giudecăți, ce are în staturile Rosiei.
Oraşul Eeşii a Cnejiei Moldaviei şi inplinitori locului
Mitropolii: Filaret Apamias.
Vornic Iordachi Ghica. Logofăt Mavrocordat. Ioan Luca
vornic, Iordachi Balş vornic, Sandu Curpenschi vornic, Scarlat
Miclescu vornic, Ştefan Catargiu vornic Petrachi Rosăt vornic,
Teodor Ghica, vornic Ioan Neculce vornic,Logofăt Teodor
Sturza.
După primirea cererii de la Divan se dispunea
certificarea iscăliturilor.
După cererea Luminării Sale Domniții să se adivirească
iscăliturile după formă.
(ss) A. Mavrocordat.
În legătură cu cele de mai sus a se vedea Gh. Ghibănescu,
revista Ion Neculce, dezbateri şi comunicări, p.138‐139.
Date de aprofundare a arhiereului Filaret Beldiman a se
vedea în
Addenda studiul „Episcopul Filaret Apamias
Beldiman – ierarh moldovean şi ctitor mai puțin cunoscut” de
Ruxandra Beldiman.
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Fiind în posesia documentarului amintit (Magazin istoric,
martie 1993) câteva cuvinte despre alt Beldiman cu care ne‐am
întâlnit şi în pomelnicul la care ne‐am referit, nu trebuie evitate.
Generația următoare a familiei Beldiman s‐a despărțit în
două ramuri: a lui Alexandru (Alecu Beldiman) şi cea a lui
Dumitrache Beldiman, ambele încuscrite cu neamuri din marea
aristocrație a Moldovei.
Ni se spune că Profira ‐ Pulheria (1792‐1870), fiica lui
Alecu Beldiman, s‐a căsătorit în 1814 cu logofătul Dumitrache
Cantacuzino‐Paşcanu, împreună ei fiind ctitorii Spitalului
„Sf.Treime” din Tătăraşi – Iaşi. Tot la Iaşi, cum urci Dealul
Copoului, prima casă pe dreapta se află imobilul reşedință a vel
logofătului Dumitrache Cantacuzino‐ Paşcanu şi a soției sale,
casă boierească în care, în vremea războiului şi a refugiului la
Iaşi, a locuit regele şi familia Ferdinand. În această casă, după
spusele poetului Gheorghe Sion, Profirița, văduva lui
Dumitrache Cantacuzino‐Paşcanu”, după ce‐şi jelise timp de
cinci ani soțul, în 1850, hotărâtă să se „întoarcă la cele lumeşti”,
cu surugiul, țigan pe capra rădvanului, însoțită de un alt rob
țigan, Dincă, care era sufletul ei, a plecat la Paris, călătorind aşa,
nu mai puțin de 45 zile.
În Capitala Franței a fost cunoscută sub autointitulatura:
prințesa Cantacuzino, născută contesă de … Miroslava. Aici şi‐a
găsit ca bucătăreasă pe o Clementine. Se pare că Dincă, țiganul
care i‐a găsit‐o, fiul unei roabe țigănci Maria, de la curtea lui
Dumitrache Cantacuzino – Paşcanu, era produsul întâlnirii în
iatacul boieresc dintre logofăt şi frumoasa Maria, pentru că
logofătul nu putuse avea copii cu soția sa Profirița.
Băiat frumos, harnic şi destoinic, dar şi vulcanic, Dincă,
afecțiunea stăpânei, avea să se îndrăgostească de Clementina.
Dar cum aceasta nu bănuia că în vinele lui Dincă sângele
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boieresc se „îndulcise” cu cel al roabei – țiganca Maria, tânăra a
refuzat… însoțirea. Dar nici Profirița nu a insistat, deşi, după
trei ani revenită la Iaşi, a primit şi intervenția domnitorului
Grigore Alexandru Vodă Ghica care‐i propusese mătuşii să‐i
„dea cărți de iertare” lui Dincă.
Deznodământul s‐a consumat prin descărcarea pistolului
în Clementina, dar şi în Dincă, chiar de către sine. A fost
momentul care l‐a determinat pe Domnitor ca în aceeaşi noapte,
în şedință de Divan prelungită, să hotărască emanciparea
robilor țigani (noiembrie 1855).
Urmare, coana Profirița şi‐a dezrobit şi ea țiganii rămaşi,
le‐a dat şi unele ajutoare, iar în continuare, cuprinsă de
remuşcări, anii pe care i‐a mai avut şi i‐a petrecut făcând
milostenii şi binefaceri, cum procedase mai în trecut
Lumânărică.
A trecut la cele veşnice în gropnița străbunilor săi de la
Tălpălari în anul 1870.
Cel de al doilea copil al vornicului
Alecu Beldiman a fost Vasile, mort în
1853, care a ocupat dregătorii diverse şi
a fost
căsătorit cu Maria Mavrocordat, soră cu
Lae Mavrocordat – Brâncoveanu, prima
soție a lui Gheorghe Bibescu, domn în
Moldova, ajunsă la bătrânețe stareță la
Mânăstirea Samurcăşeşti‐Ciorogârla –
unde a fost îngropată.

Alexandru V. Beldiman

*
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Au avut doi băieți; unul din ei, Alexandru (1832‐1898), cu studii
în Elveția şi la Paris, căsătorit în 1853 cu Smaranda (Emma)
Callimachi (1838‐1934), fiică a vornicului Alexandru Calimachi
şi a Mariei Cuza. S‐a dăruit luptei pentru Unirea Principatelor.
În noaptea de 10 spre 11 februarie, când avea loc
detronarea lui Alexandru Ioan Cuza, Alex. V. Beldiman, ajuns
prefect al Poliției Capitalei, păcălit de Adolf Cantacuzino şi
Constantin Bălăceanu, sfătuiți de conspiratori, avea să fie atras
în casa lui C.A.Rosetti, alt potrivnic a lui Cuza, fiind făcut
inofensiv, pus în situația de a nu putea interveni în
desfăşurarea evenimentelor şi a‐l ajuta pe Cuza să rămână la
tron…

Boierul Alexandru Beldiman

După detronarea lui Cuza, regretându‐şi neputințele,
avea să se retragă la Iaşi, iar venirea lui Carol I l‐a nemulțumit
nemăsurat. Fondând la Iaşi săptămânalul „Adevărul” în 1871,
atacând prin el noua Coroană a României, Al.V. Beldiman a fost
dat în judecată, ținut sub stare de arest timp de trei luni.
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Procesul lui, judecat nu la Iaşi, unde îşi avea o popularitate
recunoscută, ci la Roman, a avut printre jurați şi pe Vasile
Alecsandri, bun prieten cu el, instanța achitându‐l. Era o
dovadă de înaltă prețuire a talentului şi vervei sale de ziarist de
mare talent.
Şi în anii următori gazetăria lui Al.V. Beldiman i‐a
consacrat numele…
Despre el, Constantin Mille, alt talentat gazetar şi scriitor,
avea să noteze în portretul pe care i‐l creionează: „Crescut în
lumea aristocratică, cu legături de familie cu toată boierimea
moldovenească, educat ca un boier, Alex. V. Beldiman, odată
intrat în lumea presei, o lume, orice s‐ar zice, plebeiană şi
democratică – a dat o strălucită
dovadă de puterea lui de
asimilațiune.”
*
Al. A. Beldiman, diplomatul

*
Alături de el, soția sa
Smaranda (Emma) Beldiman,
inițiatoare şi conducătoare a
societății
de
binefacere
„Sprijinul”, înflăcărată susțină‐
toare a gazetarului, şi‐a dovedit
ataşamentul şi pentru educarea şi
creşterea celor doi copii ai lor:
Alexandru (1855‐1924) şi Edmond – Vasile (1860‐1919).
Alexandru s‐a dovedit un publicist liberal, un credincios al
regelui Carol, un diplomat care a făcut carieră, situându‐se pe o
poziție care a însemnat o atitudine clară împotriva
expansionismului țarist. Explicabil şi pentru că soția sa Martha
Faehling (1857‐1939) era fiica profesorului berlinez Albrecht
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Faehling, în casa căruia mulți studenți români găsiseră nu
numai găzduire ci şi educație.
*

În ziarul „Adevărul” din 16 decembrie 2008, cu ocazia
împlinirii pe 17 februarie 2008 a 110 ani de la moartea lui
Alexandru Beldiman, fondatorul ziarului, citim: „Povestea”
acestuia, semnată de Fl.Tone. Ni se reaminteşte că la 30
decembrie 1832 s‐a născut Alexandru Beldiman, şcolit în
străinătate şi căsătorit cu Smaranda Callimachi, fiica fostului
domnitor al Moldovei.
Provenit dintr‐o familie de vechi boier moldoveni, tatăl
său Vasile Beldiman fiind agă, pârcălab şi postelnic, bunicul
Alexandru Beldiman vornic şi autor al cărții „Jalnica tragedie” –
un fel de explicație a ceea ce fusese organizația grecească
„Eteria”.
Prieten a lui Cuza, ajuns prefect al județului Ilfov, a
militat pentru aplicarea legii rurale, iar ca prefect de poliție în
Bucureşti a regretat că n‐a putut împiedica lovitura de stat din
februarie 1866, când Vodă Cuza a fost determinat să abdice.
Aducerea pe tronul României a regelui Carol I de
Hohenzollern – Sigmaringen a fost altă lovitură pentru el, care
la 15 decembrie 1871 revine la Iaşi şi scoate primul număr al
ziarului „Adevărulu”, menit să dezvăluie relele domniei lui
Carol”.

93

Apărea numai miercurea, era puțin mai mare ca o coală
A4, cu informații aşezate pe două coloane, avea 4 pagini, ultima
destinată „anunciuri” de mică publicitate, în română sau în
franceză.
Gerant responsabil al ziarului era G. Constantinescu, se
tipărea la „Tipografia D.Gheorghiu, iar semnătura la articolul
de fond A.B. „trăda” prezența fondatorului şi directorului
ziarului – Alexandru Beldiman.

Alexandru Beldiman prefect de poliție în 1866

Prim redactor al foii era A.Holban. Încă de la primul său
număr ziarul a deranjat notabilitățile târgului şi încă de la 5
ianuarie 1872 directorul şi girantul ziarului au „treabă” cu
Parchetul Tribunalului Iaşi, apoi cu instanțele judecătoreşti,
fiind acuzați de „calomnie şi insulte aduse demnitarilor şi de
atac asupra prerogativelor constituționale.”
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A.Beldiman, judecat de o instanță din Roman, din juriul
căruia a făcut parte Vasile Alecsandri, ca prezident al lui, după
o încarcerare de trei luni este achitat, dar ziarul îşi încetează
apariția începând cu 15 aprilie 1872.
Ziarul trăise mai puțin de 4 luni, iar directorul lui şi‐a
găsit alte preocupări: educația fiilor săi.
În 1884 Alexandru Beldiman revine în Bucureşti şi scrie
la ziarul „Războiul”, cu numele „Un Moldovean”.
Adevěrul reapare la Bucureşti la 15 august 1888, sprijinit
de fiul lui Cuza, cu apariție zilnică. Pe frontispiciul lui cititorii
citeau: „Să te feresci Române!, de cuiu strein din casă”,
înțelegându‐se că acest cui era dinastia Hohenzollern.
La împlinirea vârstei de 60 de ani a lui „conu Alecu”, pe
1 ianuarie 1893, ziarul Adevěrul îşi sărbătorea fondatorul pentru
anii împliniți pe 30 decembrie 1892, cu articole şi fotografii în
centrul primei pagini fiind însuşi Alexandru Beldiman.
Iată cum era descris sărbătoritul într‐un articol semnat de
A. Hussar: „Alex V.Beldiman. Înalt, bine făcut, frumos. Un cap
de bătrân energic, o figură francă şi leală, creştetul pleşuv, ochii
mari şi strălucitori, măriți încă de ochelari. Nas acvilin, mustața
şi barba imperiale, deşi purtătorul e republican.
Are 60 de ani, cu toate acestea inima‐i e numai de 25.
Singure picioarele atestă etatea. Intransigent în politică şi în
viața particulară. Are o ură neîmpăcată contra regelui şi a
Dinastiei. E atât de înverşunat în astă privință, încât nu ține
seama de legăturile de familie şi de prietenii, când e vorba să
lovească în slugile palatului.

95

Aristocrat din naştere, e democrat din convingere şi din
inimă. Ziarist viguros şi original, uzează numai de cuvinte
puternice. Cugetă franțuzeşte şi are deci o muncă îndoită când
scrie. Vorbeşte clar şi concis cu o voce răsunătoare.
Dacă ai sta în fața lui când strănută, ar fi în stare să te
răstoarne cu un strănut. Violent, se reculege îndată şi repară
greşelile la care aprinderea îl poate duce. Foarte accesibil la
convingeri noi, e nestrămutat numai în antidinasticism şi în
oroarea sa de internaționalism.
Semne particulare: fumează mult şi din nişte țigări foarte
lungi şi foarte subțiri. Când vrea să îți dovedească favoarea sa ,
îți oferă una din aceste țigări republicane care, desigur, te
convertesc la republicanism.”
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În 1895, bătrân şi bolnav, a vândut ziarul lui Constantin
Mille, dar şi‐a păstrat până la moarte direcția politică a
„Adevěrului”.Mille a plătit soților Beldiman o rentă viageră
lunară până la sfârşitul vieții acestora: 800 lei – lui şi 700 de lei
soției.
Alexandru Beldiman a murit pe 17 februarie 1898 şi e
îngropat la cimitirul mânăstirii Ciorogârla.

Alexandru Beldiman cu fiul său

*
Maria Scarlat Miclescu, „văduva” care s‐a ocupat de
înmormântarea lui Lumânărică, cea cu o casă de copii,
descendenta unei familii de rang înalt, nu se poate să nu fi avut
în afară de educația religioasă şi o educație civică deosebită, a
acelor vremuri. Argumente în acest sens stau nu numai ce s‐a
spus anterior, ci şi mărturiile timpului, printre care cele ale lui
Radu Rosetti (1853‐1926) din „Amintiri” care fac trimitere şi la
mama sa,ceea ce înseamnă că nu‐s lipsite de interes, prin
analogie.
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„Mama era fiica lui Grigore
Ghica şi a Anicăi, fiica lui Iordachi
Catargiu – scrie Rosetti. Amândoi mai
fuseseră căsătoriți, el cu domnița
Elenco, fiica lui Ion Sandu Sturdza –
voievodul, ea cu logofătul Ion Buhuş,
ultimul vlăstar al acestei vechi şi
ilustre familii.
Anica Catargiu era nu numai
deosebit de frumoasă, dar şi plină de
duh; contemporanii făceau dintr‐însa
o adevărată zână fermecătoare. A
murit însă foarte de tânără, în anul
1838, la Chişinău, unde i se află
mormântul, lăsând soțului său două fete, din care mama,
născută la 1832, era cea mai în vârstă.”
Tatăl lui Rosetti o găsea în copilărie, pe viitoarea lui soție,
„o cârnă, cu păr roşu şi fața acoperită cu pistrui”, descriere
despre care mama lui „râdea şi zicea – mai târziu – că era
absolut exactă.”
În primii ani, mama lui Radu Rosetti a primit educație în
casa surorii lui Grigore Ghica, la Elena Şubin de la Vaslui, unde,
printre copiii aceştia se „împărtăşea” de lecții şi ea. Apoi a fost
dusă la Iaşi, plasată în pensionul Garet, dirijat de profesorul
francez care purta acest nume şi soția sa, care învățau aproape
toate fetele bogate, aşezate în capitala Moldovei.
Garet era un bun şi deosebit profesor de limbă română,
iar mama, „o elevă foarte sârguitoare şi deosebit de ageră la
minte”, „stăpână pe limba franceză, cum o stăpâneau puțini
francezi, punea toate însuşirile sale pe seama lecțiilor lui Garet.
Nu‐şi amintea să fi fost vreodată pedepsită pentru lecțiile la
acest pension şi profesor.
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Vacanțele şi le petrecea la Vaslui, împreună cu verii şi
verişoarele, dar şi cu frații ei din întâia căsătorie a lui Grigore
Ghica. La Iaşi a fost şi eleva altui pension – a unui domn
Haddek.
În 1844 a fost dusă la Viena, la Institutul von Demergel,
condus de o doamnă von Demergel şi de sora sa, doamna von
Phillisdorf, soție de consilier aulic, unde a învățat până la 1848.
Pe lângă studii obişnuite, ea s‐a perfecționat în
cunoaşterea limbii franceze, a limbii germane, engleze şi
italiene, reuşind să susțină orice conversație. Cunoştea şi
literatura în domeniu. Des erau conduse elevele la operă, la
conferințele literare – unde, în fiecare seară, câte două ceasuri
erau consacrate lecturii în vreuna din limbile învățate. Nu erau
uitate artele de agrement, cunoştințele muzicale, desenul, ea
fiind o bună desenatoare.
Când directoarele institutului au declarat că nu mai au ce
s‐o învețe, Grigore Ghica, în 1849 a adus‐o la Iaşi, unde nimeni
nu mai recunoştea în fata de 17 ani ,pe „copila cârnă, cu păr roş
şi cu fața umplută de pistrui.”
„De talie mijlocie, admirabil proporționată, fiica lui
Grigore Ghica avea un cap cu trăsături clasice, cu ochi şi păr
negru, cu pieliță de strălucitoare albeață. Erau persoane care nu
voiau să creadă că este aceeaşi persoană, că trebuie să fie altă
fiică a lui Grigore Ghica, de existența căreia lumea nu ştia şi pe
care el o aducea acum din străinătate, unde o crescuse în locul
celei dintâi, care o avusese din a doua lui căsătorie.”
Când Grigore Ghica a fost ridicat în scaunul Moldovei,
ea, care studiase la Viena, şi nu uitase deloc limba românească,
pentru că acolo fuseseră şi alte românce, ținând să aprofundeze
graiul părintesc, i‐a cerut tatălui său să‐i dea un profesor de
limba română. Şi domnul ales a fost Theodor Codrescu, care,
mulți ani, pe urmă, a fost editorul Uricariului. El însuşi îşi
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reamintea cu plăcere despre lecțiile pe care le dăduse mamei lui
Radu Rosetti, fiica Domnului Grigore Ghica. Theodor Codrescu
vorbea despre inteligența ei,
dragostea ei de țară, interesul cu care
se punea la curent cu toate amănuntele
trecutului şi cu începutul vieții
intelectuale a poporului căruia îi
aparținea. Se crede că a fost singura
fată, dacă nu printre puținele, din
marea boierime română, care, după
terminarea studiilor în străinătate a
simțit nevoia să‐şi desăvârşească
cunoştințele de limbă şi literatură
română, aşa săracă cum era la timpul
acela.
Mama lui Radu Rosetti

După moartea tatălui său, iar casa părintească a fost
înzestrată cu de toate, casa a fost hărăzită Spitalului
„Sf.Spiridon” şi transformată în Institut de moşit şi de copii
găsiți, iar ea a fost cea care a privegheat această fundație.
Aşa se formau şi se desăvârşeau preafrumoasele fete ale
boierilor din Iaşi în vremea care fusese şi a lui Lumânărică.
Cum era viața satului, tot atunci, cunoscută pas cu pas de
acelaşi Lumânărică, în paginile care urmează. Dar şi alte
amănunte despre Iaşii lui Lumânărică urmează.
*
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Veniamin Costache, Mitropolitul

D

espre Mitropolitul Veniamin Costache se ştie că s‐a
născut la sfârşitul lunii decembrie 1768, la Roşieşti
în fostul județ Fălciu. Era cel de al treilea copil a lui Grigore
Costache, poreclit Negel şi a Mariei Cantacuzino.
Grigoraş Costachi clucer, tatăl lui Veniamin, se pare că
este cumpărătorul moşiei de la Tupilați, lăsată fiului său, al
treilea la naştere, dar stăpânirea sa ca boiernaş s‐a întins şi
asupra Mălăeştilor, a Vutcanilor, de la Fălciu.
Datele personale spun că cel de al treilea fiu al familiei
Costache a fost botezat la 1 ianuarie 1769 de către o mătuşă –
Elena Catargiu, cu numele de Vasile.
Naşa de botez a lui Vasile fusese şi ea Costache, la
naştere.
În anul 1784 Vasile a fost îmbrăcat în „schisma
mânăstirească la Episcopia Huşilor, episcopul Iacov
hirotonisindu‐l diacon. În 1788 devenise ieromonah, iar în luna
martie a anului 1789 devenise egumen la mânăstirea „Sf.
Spiridon” de la Iaşi. Între 1792 – 1 iunie 1796 a fost Episcop la
Huşi, după care a fost mutat în acelaşi scaun la Roman de unde
de la 15 martie 1803 până în 1842 a fost
Mitropolit al Moldovei.
Cât a fost episcop la Huşi şi
Mitropolit, Veniamin s‐a ocupat de
dezvoltarea vieții cultural‐creştine din
zonă, şi în deosebi de la Tupilați, unde
avea moştenirea.
*
Mitropolitul Veniamin Costache
(pictură contemporană a mitropolitului)
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*
Gheorghe Ghibănescu care confirmă stăpânirea pe o
perioadă de trei ani a moşiei de la Tupilați de către Veniamin,
aduce documente în această privință. Dar însuşi mitropolitul
confirmă că moşia de la Tupilați a primit‐o ca moştenire
părintească: „din casa părinților mei nu am luat nimică, ci două
moşii care mi s‐au ales în partea mea, Tupilați la Fălciu şi
Drăguşanii, în ținutul Iaşi, pe care le‐am lăsat fraților mei;
Drăguşanii lui Mateiu, fratelui celui mai mare, iar Tupilați,
țiganii şi dobitoacele, lui Şărban, fratelui celui mai mic
(C.Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei şi a Catedralei
Mitropolitane din Iaşi, Bucureşti, 1888, p.62).
Preotul Scarlat Porcescu, în lucrarea sa Catedrala
Mitropolitană din Iaşi, Iaşi,1977, realizată cu binecuvântarea şi
sprijinul Prea Fericitului Părinte +Iustin, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, scrie următoarele despre „Catedrala Nouă”
şi „Mitropolitul Veniamin ” : „La 15 martie 1803 după trecerea
mitropolitului Iacov Stamate la cele veşnice, Veniamin
Costachi, Episcopul Romanului, era orânduit prin alegere, ca
arhipăstor în scaunul mitropolitan al Moldovei.”
Cu unele întreruperi pricinuite de vremurile tulburi prin
care a trecut Moldova, Veniamin Costachi a păstorit în scaunul
mitropolitan aproape patru decenii. În viața bisericească,
fericitul întru pomenire mitropolit a continuat, într‐un ritm mai
impunător, activitatea culturală şi gospodărească a înaintaşilor
săi Iacov Putneanu, Gavril Calimachi, Leon Gheucă şi Iacov
Stamate, înscriind şi adăugând în istoria celui dintâi scaun
vlădicesc al Moldovei mari şi variate înfăptuiri.
El a îmbogățit literatura bisericească traducând şi
tipărind numeroase cărți de cult şi de îndrumare religioasă‐
morală, a întemeiat şi sprijinit cu mare luare aminte Seminarul
de la Socola, a sprijinit, ca efor, înființarea şi buna funcționare a
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unor şcoli româneşti, a zidit din temelie şi a reînnoit multe
biserici, a vegheat părinteşte asupra mănăstirilor clădind, la
unele, corpuri de chilii, iar la altele paraclise, dând îndrumări
pentru buna chivernisire a averilor şi rânduind, la unele,
egumeni români în locul celor străini, a chemat profesori şi
dascăli, cu pregătire aleasă, a dotat tipografia de la Iaşi în care s‐
au tipărit multe cărți, a pregătit pe unii din ucenicii săi pentru
scaunele vlădiceşti şi‐a închinat, se poate spune, toată viața,
toată energia Bisericii şi neamului său. Una din cele mai
importante înfăptuiri care va duce peste veacuri numele
vrednicului Mitropolit Veniamin este monumentala catedrală
din capitala țării, din Iaşi.
Primind cârja vlădicească a Mitropoliei Moldovei,
Veniamin a găsit în incinta mitropolitană două biserici:
Stratenia clădită de Anastasia Doamna, Sf. Gheorghe, ctitoria
mitropolitului Gavriil Calimachi şi un paraclis în reşedința
chiriarhală. După ce Domnitorul Grigore Alexandru Ghica a
zidit o casă pentru Academia domnească ,,lângă Mitropolieʺ şi
după ce a alăturat acestei şcoli Biserica Stratenia, cum se arată
în hrisovul din octombrie 1766, Biserica Sf. Gheorghe care se
zidea „chiar atunci, şi, care prin înlăturarea unui zid de
împrejmuire, era cuprinsă „în lăuntrulʺ incintei mitropolitane,
devenea „Mitropolieʺ. Deşi Mitropolitul Iacov Stamate, în
ultimul deceniu al secolului al XVIII‐lea, a acoperit din nou
Biserica Stratenia, cum şi Biserica Sf. Gheorghe care arsese
,,până în pământʺ, cu toate acestea, la începutul secolului al
XIX‐lea, potrivit documentelor vremii amândouă erau
„stricateʺ, ,zdruncinate de cutremureʺ, şubrezite de incendii şi
neîncăpătoare. Prin anul 1821, după ce Academia domnească îşi
întrerupsese activitatea, Biserica Stratenia era atât de ruinată şi
de şubredă încât în interiorul ei au fost depozitate spre păstrare,
în vâltoarea evenimentelor pricinuite de eterie, mai multe
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lucruri bisericeşti şi ale unor boieri, aduse de ei înşişi, deoarece
socoteau că o biserică este un loc sigur de adăpost. Liniştindu‐
se timpurile, proprietarii lucrurilor veneau să le ia în primire
semnând nişte „țiduleʺ : Ioniță vel... o ladă, Gheorghe Caragea o
lădiță şi o saltea. Ioan Baş‐ceauş un mindir şi opt perne,
Sofronie, feciorul clucerului Pavel, două sipete, Silvestru
ieromonah superior la Tărâța un ixvod de lucrurile Bisericii Sf.
Trei Ierarhi, George Popovici l potir cu disc şi cu sfeda sa, 5
candele de argint, 5 dvere şi două poale de catifea cusute cu
sârmă, un acoperământ al sfintei mese, una perdea stofă
galbenă, un stihar diaconesc, un aurar, una pereche narachițe
ale Bisericii Sf. Trei Ierarhi…”
Caracterizat de memorialistul Radu Rosetti drept „o
podoabă a bisericii răsăritene”, el scrie că Veniamin, prin
bunătatea lui nemărginită, curățenia desăvârşită a vieții, evlavia
lui sinceră şi adâncă, a lăsat o amintire neştearsă în mintea şi
inima tuturor contemporanilor din toate clasele societății.
Scoaterea lui din scaunul Mitropolitan a stârnit în țară cea mai
vie indignare, poporul din Iaşi a fost pe punctul să se răscoale şi
mult a contribuit acest act a lui Vodă (Mihalache Sturdza n.n.)
la creşterea impopularității lui (Amintiri, Editura Minerva, 1980,
p.449 ş.u.).
În anul 1842, Veniamin dându‐şi demisia din Înaltul
scaun bisericesc, se zice că domnul a fost foarte bucuros să
scape de un chiriarh care nu numai că se bucura de o mare
autoritate morală, fiind un independent în acțiuni, care adesea
îşi impunea voința, şi drept urmare, a primit cu grăbire demisia
oferită. Ba, văzând că Veniamin întârzie cu plecarea din Iaşi,
personal s‐a ocupat de ridicarea lui de la locuința
chiriarhicească şi, sub escortă, l‐a trimis la Slatina, unde a şi
murit.
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Timp de câteva zile, mai ales în mahalalele Iaşilor, a fost
o fierbere îngrijorătoare, existând temerea serioasă a unor
răscoale, împiedecate a izbucni de ocârmuire.
În locul lui Veniamin a fost numit episcopul de Roman
Meletie Brandabură, dar după ce Mihai Sturdza a smuls de la el
o frumoasă sumă de patruzeci de mii de galbeni, circulau
zvonurile.
În perioada de tranziție: Veniamin – Meletie Brandabură,
după cum s‐a mai spus, locotenența mitropolitană a aparținut
lui Filip‐Filaret‐ Beldiman, cel care, fiind slujitor la Tălpălari, a
fost în fruntea soborului preoțesc care l‐a pus în mormânt pe
Lumânărică, în gropnița de la Tălpălari. În gropniță sau în
cimitirul Tălpălari.
Simpatia populației față de Veniamin
Costache este pe deplin justificată. Încă de la
înălțarea în scaunul mitropolitan, după Iacob
Stamate, reuşeşte şi convinge pe Alexandru
Moruzi‐Vodă, şi prin hrisov domnesc, la 24
mai 1803, ocupându‐se de şcoli reuşeşte:
În foto: Alexandru Moruzi‐Vodă

1. Să instituie pentru conducerea şcolilor o eforie
compusă din mitropolit şi doi boieri mari;
2. Să înființeze 6 şcoli româneşti în principalele oraşe din
şase ținuturi ale Moldovei;
3. Şcolile sunt deschise deopotrivă pământenilor şi
străinilor, bogaților şi săracilor, iar pentru copiii lipsiți de
mijloace materiale se instituie un număr de burse;
4. Pe lângă taxa de 4 lei, percepută de la cler pentru
întreținerea şcolilor, se prevede măsura ca şi visteria țării să
aloce o sumă însemnată pentru aceasta.
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Tot în anul 1803 se înființează Seminarul Teologic de la
Socola Iaşi. S‐a ocupat personal de bunul mers al şcolilor, iar pe
tinerii silitori, cum a fost cazul lui Asachi şi Seulescu, i‐a trimis
în străinătate să‐şi continue studiile. A tradus şi tipărit multe
cărți necesare bisericii şi învățământului.
În afară de Seminar a fost şi ctitorul unei şcoli de muzică
bisericească.
Opera sa cuprinde:
„Carte pastorală” (contra luxului în îmbrăcăminte) 10
martie 1804; „Tâlcuirea celor şapte taine”, Iaşi, 1807;
„Chiriacodromion”, Mânăstirea Neamț, 1811; „Îndeletnicire
iubitoare de Dumnezeu”, Iaşi 1815; „Istoria Vechiului şi a
Noului Testament”, Iaşi, 1824;„Funie sau frânghie întreită”, Iaşi,
1831;„Iubitorul
de
înțelepciune”,
1831;„Dumnezeieştile
liturghii, 1834; „Dihanii sau cuvinte de învățătură”, 1837;
„Piatra Scandeler”,Iaşi 1844; „Îndeletnicire despre buna
murire”,Iaşi 1845.
Datorită condițiilor istorice în care a trăit, dar şi
capacității sale arhiereşti şi civice, Mitropolitul Veniamin a fost
în două rânduri caimacam al Moldovei – locțiitor de Domn,
odată între anii 1807 – 1812 şi a doua oară în anul 1821. În 1812,
la intrarea ruşilor în Moldova, Veniamin caimacamul şi
Mitropolitul este silit şi demisionează, rămânând retras, când
iarăşi chemat de Adunarea Constituantă, preia conducerea. A
doua oară, în 1821, când sosesc vremuri nenorocite, atât pentru
țară şi biserică, iar Eteria grecească „produce o teribilă anarhie
şi răspândeşte peste tot jaful şi focul”, guvernul legal al țării se
desființează, conducerea statului o preia Mitropolitul, care, cu
autoritatea sa, apără drepturile Moldovei, se împotriveşte
exceselor eteriste, ascunde şi protejează în clădirea Mitropoliei
copiii celor prigoniți, dar, în cele din urmă, este nevoit să plece
din dublul scaun. Se întoarce de îndată după restabilirea liniştii,
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îşi reia cu multă ardoare acțiunile nobile, dar amestecul
guvernului, şi poate şi unele slăbiciuni proprii omului care era
evlaviosul şi iubitorul de oameni, îl silesc să se retragă în 1842.
Cum a procedat Mihail Sturdza, domnitorul, s‐a arătat.
Despre scânteia care a încins focul demisiei şi a destituirii
Mitropolitului aflăm de la Radu Rosetti în cele câteva rânduri
din Amintirile sale (p.449).
Veniamin Costache, spune Rosetti era, fără îndoială, cea
mai nobilă figură cu care se poate făli istoria clerului nostru şi
se apropia de o stare de adevărată sfințenie. Totuşi, crede
Rosetti, nu era decât un om, iar un om nu poate să nu aibă şi el
cusururile sale. Era prea din cale‐afară îngrijit de siguranța lui
personală, apoi era slab cu cei din jurul său; nu ştia să refuze
cererile, chiar nejustificate ale celor care‐i câştigase afecțiunea.
După cum, din prea multă bunătate şi generozitate, se arătase a
fi un… risipitor. Totdeauna era gata să aline orice nevoie, să
ajute pe orice nenorocit (avusese de unde învăța Lumânărică al
nostru), dădea fără a socoti, încât Mitropolia, în vremea aceea,
era încurcată în datorii. Pentru dânsul cerea puțin, că îi trebuia
puțin, că aşa era viața de chiriarh al țării, dar, iubind mult pe un
nepot, fiu de boier, cu mare vază atunci în Moldova, care deşi
moştenise o avere frumoasă şi ocupa – aproape până la moarte
– posturi înalte în ierarhia țării, niciodată neglijând şi câştigurile
ilicite, după cum mergea glasul unanim al contemporanilor, a
cedat cererilor acestuia. Numeroasa lui familie, ca şi traiul
nechibzuit, făceau ca mereu nepotul să fie în lipsă de bani. Iar
Veniamin îl ajuta mereu. Chiar din veniturile chriarhiceşti. De
care, de altfel, atunci mitropolitul dispunea fără nici un control.
La acestea se adăugau şi diferitele tranzacții păgubitoare
pentru Mitropolie, încheiate sfătuit de nepot.
Cum în anul acela, 1842, nepotul ocupa Logofeția
Dreptății, Domnitorul a găsit cu cale să‐l înlocuiască prin alt
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boier care, zicea lumea, ar fi oferit pentru aceasta şi un mic
peşcheş – 6000 de galbeni. Mitropolitul, după insistențe,
favorabile nepotului, văzându‐se refuzat, şi rău sfătuit de însuşi
nepotul, şi‐a semnat demisia, cu speranța că Vodă va da înapoi,
ceea ce nu s‐a întâmplat.
Şi demisia a rămas demisie, după cum s‐a arătat anterior
(a se vedea ca bibliografie în acest sens şi: Nicolae Iorga, Viața şi
faptele mitropolitului Moldovei, Veniamin Costache, Bucureşti 1907;
Gheorghe Adamescu, Istoria literaturii române, Bucureşti, 1913;
Dicționarul Literaturii Române de la origini până la 1900, Bucureşti,
1979, Editura Academiei).
*

Academia Mihăileană

D

ar cine a fost Mihail Sturdza, domnitorul sub care
Lumânărică a străbătut aşezările Moldovei,
sfârşindu‐se la Biserica Tălpălari din Iaşi, omul care l‐a
răsturnat pe Veniamin Costache, mitropolitul, lăsând un scurt
interimat lui Filip Filaret Beldiman, arhiereul care l‐a prohodit
pe Lumânărică? Care‐s amănuntele despre el?
Mihai, Mihail sau Mihalache Sturdza avea ascendență în
Grigoraş (Grigore/Sturdza, logofătul şi domnița Mărioara
Calimach, pus în scaun domnesc în virtutea Regulamentului
Organic, unde a stat din aprilie 1834 şi până în iunie 1849.
Potrivit obiceiului timpului, el a fost crescut intelectual de un
distins cleric francez, abatele LʹHommé, care a stat în Moldova
mulți ani. Portretizându‐l, Radu Rosetti îl vede pe Mihalache
Sturdza ca pe „bărbatul de stat cel mai capabil ce l‐a produs
Moldova de două veacuri încoace”, dar îi găsea şi marele păcat
pe care îl purta cu sine, în sensul că „strălucitele lui însuşiri
politice au fost pătate de neastâmpărata sete de bani, de care
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era stăpânit (Amintiri – scrieri, Editura Minerva, 1980, p.437 şi
urm.).
Ales domn sub protecția turcilor, a intrat, încet‐încet,
total în sfera de influență a politicii ruşilor. Chiar scaunul l‐a
dobândit cu favoarea Petersburgului. Se zice că şi latura
sentimentală i‐au prilejuit aspirațiile. Despărțit de prima soție,
Eliza Rosetti, avea relații de prietenie cu Smaranda Balş,
născută Sturdza, o verişoară mai îndepărtată a ei, pe care o voia
de soție. Îi şi făgăduise că o va face. Urmarea, chemat la
Țarigrad pentru investitură, deşi dispunea de o avere foarte
mare, Smaranda, în afară de o sumă mare de bani, pe care i‐a
dat‐o ca să‐şi cumpere tronul, i‐a încredințat şi toate juvaierurile
ei, aflate la mare preț, ca să le amaneteze pentru reuşită.
La Țarigrad se afla fostul caimacam al Moldovei,
Ştefanache Vogoride care era în grațiile sultanului Mahmud al
II‐lea şi deținea o funcție înaltă, fapt ce s‐a constituit într‐o
piedică la dobândirea domniei. Ca să nu‐i facă greutățile
aşteptate, i‐a cerut să ia de soție pe fiica sa, tot Smaranda. Şi
într‐adevăr, investitura la domnie s‐a întâmplat după căsătoria
sa cu Smaranda Vogoride. Pe deasupra, Vogoride i‐a cerut şi
recunoaşterea unei zestre frumoase
pentru fiica sa, dar şi postul de
reprezentant al Moldovei pe lângă
Poară pentru sine (Capuchehaia), cu
un salariu important.
*
Domnitorul Mihail Sturdza

*
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Mihalache Sturdza, fiul uneia din cele mai frumoase
femei din Moldova, era „un bărbat roşcovan, mic de statură,
urât la față, cu picioarele strâmbe şi cu un glas fârnâit, dar
căruia nu‐i displăceau doamnele, față de care nu‐i lipseau
succesele, deşi nu întotdeauna îi surâdeau.”
Se zicea că una din cele curtate i‐ar fi răspuns:
‐ Ce vrei? Am prostul gust să iubesc numai bărbați
frumoşi!...
În fond, spun biografii, Mihail Sturdza era un om de
omenie. Un moldovean cu bunătate în inimă şi suflet. Păcatul
cel mare al său era goana lui după bani. Dacă, pe lângă cultura
lui serioasă, strălucitele lui însuşiri de ocârmuitor, ar fi fost
lipsit de meteahna arătată, el ar fi putut face foarte mult pentru
țară, inclusiv pentru stăvilirea corupției care domina treburile
publice.
În loc să‐şi adune în jur mulțimea indivizilor fără cultură,
caracter, fără bună creştere şi fără scrupule, care se îmbogățeau
datorită şi toleranței sale, ar fi devenit stegarul în jurul căruia să
se adune elementele curate şi sănătoase ale momentului, alta i‐
ar fi fost autoritatea, respectul în țară şi în străinătate. Or, el a
favorizat ridicarea şi îmbogățirea prin jaf a uneltelor sale
servile, care i‐au servit rezolvării intereselor personale. Scoțând
la vânzare titlurile boiereşti şi demnitățile pe bani, s‐a ajuns ca
la sfârşitul domniei sale numărul boierilor să atingă cifra de
3.750, față de 853 boieri câți erau în Moldova la începutul
domniei sale.
Şi totuşi, domn instruit, el l‐a susținut pe Asachi la
crearea Academiei Mihăilene din Iaşi, prima Universitate din
Principate, care s‐a dovedit a fi un focar al deşteptării naționale.
Deşi s‐a ocupat de sporirea substanțială a averii sale, s‐a
dovedit şi un administrator abil al Țării. În timpul domniei sale
au fost construiți aproximativ 250 km de drumuri şi 400 de
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poduri mici din piatră. Atunci, în anii 1834‐1849, au fost
începute principalele trasee rutiere ale Moldovei: Galați‐
Tecuci‐ Mărăşeşti – Bacău – Roman – Cornul Luncii şi Iaşi –
Tecuci – Galați.
Punctând şi alte merite ale domnitorului sunt reliefate:
reducerea, totuşi, a abuzurilor administrației şi proprietarilor
asupra țăranilor, limitarea inițială a imigrației evreilor, iar apoi
încurajarea imigrării lor, dar găsind că mai potrivit era să‐i
aşeze pe moşiile lui, cum a făcut, de exemplu cu evreii de la
Mihăileni. Tot sub domnia lui au fost eliberați țiganii domniei şi
cei mânăstireşti, măsura luată de el fiind primul gest de
dezrobire din ambele principate, după care a urmat cel al lui
Gheorghe Bibescu în Muntenia.
Pe linia ridicării învățământului, a înființat, printre altele,
în 1835, Institutul de Arte şi Meşteşuguri, dând prin aceasta
tineretului o „educație industrioasă” .
Încă de la începutul domniei, Mihalache Sturdza pusese
la dispoziția oraşului Iaşi, o casă cu două rânduri, sus, pe ulița
Copoului, în care se amenajase o sală de teatru, singura din
capitala Moldovei, după planurile teatrului de la Cernăuți. În
acea sală a jucat teatru prima trupă română; aici veneau să joace
trupe de operă italiene, dar şi trupe dramatice franceze. Tot în
sala de teatru, care a rezistat până ce a ars şi s‐a construit alt
aşezământ – se organizau balurile mascate, când, la fiecare
carnaval, colonia franceză dădea balul cel mare la care participa
mai toată boierimea, inclusiv Domnul şi Doamna țării.
Membru în Epitropia şcolilor româneşti, Mihail Sturdza,
plecând de la dispozițiile Regulamentului Organic, făcuse
propunerea şi stăruia să existe în Moldova o şcoală superioară
celei care fusese Gimnaziul Vasilian, un liceu superior ori o
Academie. Ajuns domnitor, el anunța Adunarea Obştească la 21
ianuarie 1834, referitor la cumpărarea unei case pentru
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instalarea Academiei Naționale, cursurile ei fiind şi începute în
chiar încăperile Gimnaziului.
La 16 iunie, acelaşi an, Academia se inaugura, iar la
eveniment a luat parte însuşi domnitorul, prilej cu care, în
discursul său a arătat nu numai rolul noii şcoli în luminarea
fiilor patriei, ci şi că el încă de la 1814 a țintit pentru o „sistemă
de învățătură publică înlesnitoare, potrivită cu gradul luminării
Europei…”

Asachi care a răspuns la discurs a declarat că denumirea
aşezământului va fi Academia Mihăileană, ca semn de
recunoştință şi amintire a inițiatorului ei: Vodă Mihail Sturdza.
După ce pe la 1848 cursurile Academiei se împliniseră,
instituția îşi va reveni o dată cu venirea în scaun a următorului
domn – Grigore Ghica Vodă, ca în 1856 să se deschidă primul
curs universitar – Facultatea juridică.
La Academia de la Iaşi au predat lecții oameni învățați,
precum dr. Simeon Bărnuțiu, V. Alexandrescu (Urechie), Petru
Suciu, Teodor Veisa, Gh. Apostoleanu, Ştefan Micle, Ioan Pop,
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Ştefan Emilian, dr. A.P.Ilarian, Iacob Lupaşcu, iar dintre
studenți nume cum ar fi Alex. Demetrescu, Petru Poni, George
Alexandrescu‐Ureche, Neron Lupaşcu, V. Stamboleanu, Alex.
Krupenski ş.a.
Referindu‐se la ceea ce puteau să învețe atunci tinerii
intelectuali români – C. Cihodaru foloseşte spusele unui
profesor Neophit Ducas adresate unui fost elev al său Eufrosin
Poteca, care adusese elogii unor boieri din epoca
Regulamentului Organic, el criticând măsurile de atunci care
însemnau exploatarea tinerimii, întrebându‐şi fostul ucenic:
„oare la noi poporul alcătuiesc cei 500 de bogați, care stăpânesc
de la început țara, pe urma violenței şi a cruzimii lor tiranice
sau mai cu seamă cei un milion de țărani care din vechime
lucrează pământul…? Care din aceştia formează poporul? Şi
ajungea la concluzia: „e mai cu dreptate ca cei mulți să
izgonească pe cei puțini.”
Întrebare şi răspuns care erau pe buzele multora.
Adevărul e că Şcoala profesorală de atunci a pregătit
generația revoluționară care s‐a manifestat mai ales la 1848.
Cu un subtitlu „Între Academia Mihăileană şi
Hardughia” din cartea sa „Povestiri despre Iaşi şi despre
ieşeni” (Editura Vasiliană 98, Iaşi, 2008, p.105) Constantin Ostap
aduce în actualitate fosta instituție de renume: „În zona
cuprinsă între Cinematograful „Victoria” şi „Blocul „Tarom”
este un mic monument care aminteşte de faptul că pe acolo a
fost clădirea cunoscută pe vremuri sub denumirea de
„Academia Mihăileană”, demolată vandalic de către fostul
regim comunist. Este vorba despre placa de marmură cu o
figură în bronz a domnitorului Mihail Sturdza, realizată de
sculptorul Constantin Crenganiş, din inițiativa Asociației
Culturale Academis şi cu sponsorizarea prințului Dimitrie
Sturdza (Elveția). Pe această placă comemorativă se află
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următorul text: „Pe acest loc, în casele Cazimir, a fost
inaugurată la 16 iunie 1835, ACADEMIA MIHĂILEANĂ (1835‐
1847), instituție de învățământ superior, ctitorită de domnitorul
Mihail Sturza (1834‐1849), în urma neobositelor stăruințe ale lui
Gheorghe Asachi. Edificiul a fost (nejustificat) demolat în 1963.
Aici au predat şi luminat cu harul lor: Eftimie Murgu, Mihail
Kogălniceanu, Ion Ghica, Damaschin Bojincă, Dimitrie Asachi,
Iacob Cihac, Iosif Adler, Theodor Codrescu, P. Câmpineanu,
Vasile Fabian, Christian Flechtenmacher, Gustav Freiwald,
Dimitrie Gusti, Ion Ionescu de la Brad, M. Loffler, Giovanni
Schiavoni, Charle Maisonable, Charle Malgouverné, Gheorghe
Săulescu, M. Singurov, T. Stamate, D. Stoica, N. Măcărescu,
Anton Velini, Iancu Albineț.”
Monumentul a fost dezvelit în ziua de 16 iunie 1995.
Mihai Sturdza a avut din prima căsătorie doi feciori; pe
Dumitrache şi Grigore Sturdza, amândoi cu studii alese, dar cu
comportare diferită; cu viață mai liniştită primul şi cu una mai
zgomotoasă – Grigore. Împreună cu Mihail Kogălniceanu, ei au
studiat mai întâi la Luneville, la abatele LʹHommé, în Franța,
apoi la Berlin, în Germania. Deşi sprijinit la studii de domnitor,
după terminarea acestora şi ajuns sfetnic al acestuia,
Kogălniceanu s‐a dovedit a fi un bărbat care nu s‐a mulțumit
„cu un rol de unealtă subalternă. Ba, a ajuns cu Vodă la cuțite.
În anul 1848, întreprinzând măsuri de reprimare a mişcării
revoluționare a tinerilor boieri din Moldova care, prezentaseră
domnitorului un memoriu în 35 de puncte cu revendicări, dar
care, în fond, nu erau decât nişte dorințe moderate, mai mult de
ordin administrativ, Vodă a găsit în el motivul prielnic de a‐i
considera periculoşi ordinii publice pe semnatarii lui. S‐au făcut
arestări. Cei care au putut au emigrat. Printre ultimii s‐au aflat
şi Mihail Kogălniceanu şi Alexandru Ioan Cuza.
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În societatea anilor dinainte de 1848 circula o anecdotă,
despre care a scris şi Radu Rosetti (op. cit.,p.447) şi pe care eu o
dau pe seama tinereții eroilor ei.
Prefect de poliție (agă) fiind un Catargiu, acesta în fiecare
dimineață se prezenta la Vodă şi‐i punea pe masă raportul
asupra evenimentelor întâmplate în ultimele 24 de ore. Cum
raportul nu cuprindea decât „nimicurile timpului”, la sfârşitul
lui, raportorul după ce adăuga formula stereotipă „al Măriei
Tale prea plecată slugă” – lăsa un lung spațiu alb, după care
semna: „Aga… Catargiu”. Cum raportul în cauză vodă îl
arunca, Kogălniceanu şi Mavrocordat colectau de la paner foile,
tăiau partea lăsată în alb, sub raport, cu iscălitura, şi scriau
deasupra iscăliturii, în spațiul liber, următoarele: „Timofte! Vei
slobozi aducătorului o oca de cofeturi bune”. Timofte, cofetarul
curții domneşti, când primea o asemenea hârtie, cu iscălitura
prefectului de poliție, îndată elibera… cofeturile. Şi asta s‐a
întâmplat luni de zile la rând, până ce într‐o zi, Timofte a
constatat că socoteala cheltuielilor făcute se ridicase la multe
sute de galbeni.
Lista de plată ajungând pe masa prefectului, Catargiu şi‐
a trimis vătaful de ogradă să vadă încurcătura care, în fața
tuturor țidulelor puse în teanc şi iscălite de agă, ghiceşte autorii
înşelăciunii.
Următorul raport întocmit de agă
avea să conțină şi: „Doi aghiotanți ai
Măriei Tale fură pe agă în fiecare zi cu
câte o oca de cofeturi.”
„Pozna” celor doi a stârnit hazul
voievodului, dar şi admonestarea:
‐ Ticăloşilor, nu vi‐i ruşine să vă
apucați de tâlhării şi să prădați tocmai
pe agă? Vi s‐ar cădea să vă dau pe
Mihail Kogălniceanu
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amândoi afară din slujbă şi să vă țin închişi până ce‐ți plăti banii
cofetarului. Dar de data asta, iaca, vă iert şi voi achita eu pe
cofetar, dar să ştiți că de vă veți mai apuca de asemenea tâlhării,
vă trimit la gros!
Se vede şi din cele spuse, că vodă era un omenos. Să fi
împrumutat ceva din însăşi comportarea lui Lumânărică,
despre care vorbea toată Moldova ?
De altfel, citim mai departe : « La Curtea lui Mihai
Sturdza nu exista mai nici o etichetă. Aproape oricine, dacă era
om ceva mai de seamă, putea să vadă pe domn fără a cere
audiență de mai înainte şi fără a se îmbrăca în frac. Ajungea să
mergi în ținută de vizită sau cel puțin în haine curate, la
adjutantul de serviciu şi să zici că doreşti să vorbeşti cu Vodă.
Dacă veneai în ceasurile destinate de domn pentru primire, era
sigur să fii primit. »
Nu era zgârcit nici cu invitațiile la masă, Mihalache
Sturdza.
Auzind pe cineva că «nu prânzeşte», ci «mănâncă», ceea
ce însemna că omul stătea foarte rău în privința mesei, Vodă i‐a
spus:
‐ Vino să mănânci, de acum înainte, la mine! Ceea ce
însemna că la el în casă «masa era foarte bună şi bine servită.»
O fi nimerit şi Lumânărică, vreodată, în audiență sau la
masa lui Vodă ?
*

Milostenia

B

iserica, slujitorii ei, ne servesc nouă, dar şi cititorilor
norme privind virtițile milosteniei, proprii vieții lui
Lumânărică, pentru a‐l înțelege cât mai deplin. Să le urmărim :
În predica de pe munte, Mântuitorul nostru Iisus
Hristos, îi fericeşte pe cei milostivi (Mt. 5,7). În cele mai mari
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religii ale lumii, milostenia, ca virtute, ocupa un loc important,
cu atât mai mult în creştinism care este religia dragostei prin
excelență .
În istoria Bisericii, instituțiile de asistență socială, cum ar
fi vestita Vasiliada a Sfântului Vasile cel Mare, au fost locuri
binecuvântate unde cei nevoiaşi şi în suferință şi‐au găsit o
alinare.
Sfântul Ioan Hrisostom aduce un elogiu al milosteniei
atunci când o numeşte regină şi inimă a virtuților.
Mântuitorul întăreşte cuvântul profetic a lui Osea (6, 6):
ʺMilă voiesc iar nu jertfăʺ (Mt. 9,13), care vrea să‐şi găsească
ecou în sufletele iudeilor care puneau mare accent pe jertfele
cele sângeroase. Dumnezeu a cerut evreilor ʺjertfa fizică,
pentru ca neamul cel tare în cerbice (Ies. 32, 9) era incapabil
de o unire ulterioară cu Dumnezeu, de aceea trebuia măcar
să
se supună în
acest chip
exterior voinței
supremeʺ(Vladimir Soloviov, Fundamentele vieții spirituale).
Creştinismul, cu un profund caracter lăuntric, propovăduieşte
aducerea ca jertfă acea ʺinimă înfrântă şi smerită pe care
Dumnezeu nu o va urgisiʺ Ps. 50,18.
Milostenia este jertfelnicia inimii, misericordia. Dând
celor săraci, inima noastră devine o adevărată jertfă adusa lui
Dumnezeu, iar cei lipsiți sunt altarele pe care noi prezentăm lui
Dumnezeu ofranda sufletului nostru. Cel care dă săracului nu
face altceva decât să restituie bunuri la izvorul milei, care este
Dumnezeu.
Milostenia exercită într‐un mod sublim virtutea dragoste,
care este cea mai mare dintre toate şi care va rămâne pentru
veşnicie.
Prin milostenie înaintăm pe drumul de la chip la
asemănare, se intensifică potențialitatea de a ajunge la
asemănarea cu Dumnezeu. Fiind milostiv, noi imităm marea
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milostivire a lui Dumnezeu față de oameni: „Fiți milostivi
precum şi Tatăl vostru cel din ceruri milostiv esteʺ( Le. 6.6).
Prin aceasta noi ne apropiem de asemănarea cu Samarineanul
milostiv, care este Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
Modelul milei creştine este Mântuitorul nostru Iisus
Hristos.El este cel care simte o milă profundă pentru cei
înfometați. „Mi‐e milă de mulțimeʺ, de aceea a săturat în pustie
mulțimile cu cinci pâini şi doi peşti.
Cea mai deosebită expresie a milostivirii lui Dumnezeu a
fost Întruparea şi aducerea Sa ca jertfă care se aduce neîncetat
pe Sine jertfa sărăciei şi slăbiciunii noastre, hrănindu‐ne cu
Trupul şi Sângele Său. Aici se revelează „ milostenia absolută
şi în acelaşi timp jertfelnicia absolutăʺ. Sensul soteriologic al
milosteniei este foarte bine evidențiat în Evanghelia de la Matei
unde Mântuitorul îi cheamă pe cei ce au săvârşit faptele milei
trupeşti. (Mt. 25, 34‐40). Hristos se identifică cu cei umili,
neînsemnați, neluați în seamă, suferinzi şi lipsiți. Criteriul de
judecată este iubirea aproapelui prin care noi ne transpunem în
fapte credința în Iisus Hristos.
Darul adus la templu de o văduvă săracă ce a aruncat în
cutie doi bani a fost mai bine primit decât mulțimea de bani pe
care au dat‐o cei bogați deoarece „toți au aruncat din prisosul
lor, pe când ea din sărăcia ei a aruncat tot ce avea, toată avuția
eiʺ (Mc. 12,44). Milostenia făcută din puținul pe care îl ai este
bine primită înaintea lui Dumnezeu. Practicarea milei de cei ce
înşişi au nevoie de milă înalță pe aceşti milostivi până la
Dumnezeu însuşi.
Bogatul nebun, (Lc. 12) nu a ştiut secretul veşniciei, căci
în loc să strice hambarele şi să facă altele mai mari, el ar fi
trebuit să umple hambarele pântecelor celor înfometați. Bogatul
cel nebun a considerat bogăția sa ceva ce‐i aparține întru totul.
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În creştinism proprietatea nu trebuie privită ca una particulară
şi nici colectivă, ci divină.
Sfântul Iacob arăta că transpunerea credinței se
concretizează prin faptele milosteniei trupeşti „ Că judecata e
fără milă pentru cel ce n‐a făcut milă, dar mila e biruitoare
asupra judecații !ʺ Mila omului ca fruct al iubirii este biruitoare
în fața judecății. Părintele Dumitru Staniloae ne vorbeşte de o
cunoaştere a lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieții:
„În fiecare sărac, asuprit sau bolnav ne întâmpină Hristos,
cerându‐ne prin coborâre ajutorul nostru. În mâna întinsă a
celui sărac e mâna întinsă a lui Hristos, suferința lui din
pricina lipsei şi a umilinței în care îi ținem e suferința lui
Hristos pe cruce, pe care noi o prelungim. În toate, Dumnezeu
se coboară la noi şi ni se face cunoscut. Chiar această coborâre
face pricepută taina lui mai presus de orice pricepere.ʺ
(Dumitru Staniloae, vol. I, Teologie Dogmatică Ortodoxă). Nu
poți să‐L cunoşti pe Dumnezeu decât numai trăind în iubire,
căci aceasta este iubirea absolută, „căci cine nu iubeşte, nu L‐a
cunoscut pe Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este iubireʺ
(I Ioan 4,8).
În perioada „apostolicăʺ erau cunoscute acele agape în
care creştinii se adunau după frângerea pâinii şi mâncau
împreună, aşa încât cei săraci erau nelipsiți de la masa iubirii, a
comuniunii, „iar inima şi sufletul mulțimii ce au crezut una şi
nici unul nu zicea că este al său ceva din averea sa, ci toate
erau la obşte...Şi nimeni nu era între ei lipsit, fiindcă toți câți
aveau țarini sau case le vindeau şi aduceau prețul celor
vândute şi le puneau la picioarele apostolilor. Şi se împărțea
fiecăruia după cum avea de trebuințăʺ (Fapt. 4, 32, 34‐35).
Rânduiala aceasta a ajutorării celor nevoiaşi s‐a extins de
la Biserica mamă din Ierusalim la toate bisericile cum ar fi aceea
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din Corint (II. Cor. 8, 1‐15), din Galatia (Gal. 2. 10), din Roma
(Rom. 15.25‐26).
Diaconii deşi nu puteau să slujească singuri la frângerea
pâini, totuşi, prin faptul că se ocupau de misiunea de caritate a
Bisericii, ei îndeplineau slujirea euharistică.
Milostenia este o lege înscrisă în natura noastră. Omul
care poate să ajute pe cel bolnav, care se află în suferință trebuie
să facă lucrul acesta deoarece şi el la rândul său poate cădea şi
el în aceleaşi suferințe, pentru că „o slăbiciune egală ne paşte
pe toțiʺ.
Săracii, bolnavii şi toți cei în suferință sunt frații noştri
după Dumnezeu şi legile naturii. Aceştia au primit aceeaşi fire
ca şi noi „sunt alcătuiți din acelaşi lut, nervi şi oase ca şi noi,
au aceeaşi piele şi carne, au acelaşi chip, adică acelaşi suflet ca
noi pe care îl păstrează mai bine decât noi, măcar că sunt cu
trupurile sfârtecateʺ (Sfântul Vasile cel Mare, Omilie cu ocazia
foametei).Omul milostiv este cel mai bun negustor care cumpără
ieftin şi vinde scump. Clement Alexandrinul vorbeşte cu
admirație de milostenie: „Ce frumoasă neguțătorie. Ce
dumnezeiesc târg! Cumperi nemurirea cu bani. Dai cele
pieritoare din lumea aceasta şi primeşti în schimbul lor
locuința veşnică în ceruriʺ .
Noi trebuie să socotim milostenia nu ca pe o povară, ca o
cheltuială, un bir, ci ca pe un venit, un dar. A ajuta pe cel sărac
nu înseamnă că pierzi, ci‐i un mare câştig. Prin milostenie noi
dobândim mai mult decât am dat. Postul fără milostenie nu are
nici o valoare, acesta se ridică la cer pe scara milosteniei. Aripile
rugăciuni sunt faptele noastre de caritate. Îmbrăcând pe cel gol
dobândim veşmântul nemuririi, iar găzduind pe cei străini, pe
săraci, vom primi găzduirea în Împărăția lui Dumnezeu.
Milostenia înseamnă o înfrângere a egoismului din noi.”
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*

Texte liturgice şi poeziile religioase
semnate C. Negruzzi
un schit sărac lipseşte clopotul; îndată
„LaLumânărică
îl ia din târg, se pune cu dânsul în
mijlocul unei piețe, îl trage, şi clopotul nu tace până ce nu‐şi
câştigă plata. Curând arama sfântă va răsuna în aer, chemând
pe credincioşi la rugăciune şi va spune în graiul său cel
misterios lăudata faptă a săracului cerşetor…
…Dar unde suntem noi în stare a înşira toate faptele
bune ale acestui sfânt om! Ajunge a şti că săracul acesta
cerşetor, un cerşetor de un fel deosebit, care ştia să vorbească cu
orişicine, indiferent de cultură, îndemnat şi de o stăruință
puternică, a zidit până şi biserici”‐ repetăm noi ceea ce scrisese
C. Negruzzi în Scrisoarea a XIII‐a despre Lumânărică şi
publicată în Calendarul pentru poporul românesc pe anul 1844.
Fapte de sfânt‐om acest Lumânărică, repetăm iarăşi.
„Biserica, Spitalul e lampa în care
Speranța vieții, arzândă apare;
Iar glasul de Clopot, ce‐i cântecul meu,
E rugă spre Tronul, ce stă Dumnezeu.”
Acesta este epigraful de la Clopotul bisericii şi Spitalului
„Sf. Spiridon”, închinat de Negruzzi gândind, poate, la acelaşi
Lumânărică.

ʺRugăciune în versuri către Născătoarea de
Dumnezeu pentru toate zilele săptămânei, foarte
121

folositoare la năprasnica boală, compuă de Costachi
Negruți” este tipărită în alfabet latin. Nu se cunosc
editura, anul apariției sau tipografia. A fost găsită ca o
fascicolă desprinsă dintr‐o carte neidentificată, îngrijit
legată, între coperțile cartonate ale unei culegeri de texte
liturgice şi bisericeşti, cu alte cinci texte, din perioade şi cu
proveniențe diferite, scrise însa în alfabetul de tranziție
românesc, chirilic. Celelalte cinci texte bisericeşti sunt
următoarele:
ʺl. Acaftistul Sfântului mare Mucenic şi
tămăduitorul Panteleimon, a căruie sărbare se prăznuieşte
la 27 Iuli. Acum din nou compus în totul de Gheorghi
Beldiman, Iaşii, Institutul Albinei Română, 1865;
2. Acaftistul Sântului Ierarh Vasile cel Mare;
3.....slujbă a sfântului Mucenic Callinic....(luna lui
iulie . În 29 zile ) M. Neamnțul. ÎnTipografia M. Neamțul
1858
4. Slujba prea‐cuviosului şi dreptului Părintelui
nostru Filaret cel Milostiv...tip. acum cu cheltuiala
Preasfinției Sale Kyr Filaret Apamias Beldiman Iaşii în tip.
Mitropolii, 1841
5.Vieața Sf. Mare Mucenic Haralambie şi Paraclisul
Sfântului după cum s‐au găsit tipărit în cărți ecleziastice
către care s‐au adaos şi acatistul sfântului compus din nou
după viața sa de Gheorghi Beldiman şi Dimitrie Manoliu.
Iaşii, Bermann, 1865.ʺ
Culegerea de texte liturgice ce cuprinde poeziile
religioase semnate Costache Negruzzi se păstrează în colecțiile
B.C.U. Iaşi, la cota III‐49946 şi provine din donația făcută de
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către Biserica Sfânta Paraschiva din Iaşi, în anul 1960, donație ce
a cuprins şi alte cărți religioase şi manuscrise.
Datorita felului în care au fost legate cât şi provenienței
donației, presupunem că cele şapte rugăciuni ale lui Negruzzi
au fost, la un moment dat, în ʺrepertoriulʺ slujitorilor şi
cântăreților acestui lăcaş de cult ortodox din Iaşi, într‐o
perioadă când cele două feluri de a scrie, cu caractere chirilice
sau latine, circulau în paralel şi nu puneau probleme de citire în
biserici, la sfârşitul de veac. XIX.
Situată la începutul străzii Păcurari, lângă Biblioteca
Centrala Universitară, vis a vis de Palatul Beldiman, Biserica
„Sf. Cuv. Parascheva de Susʺ a fost construită între anii 1852‐
1858 de către boierul Costachi Conachi. După alte opinii
biserica ar fi fost ridicată prin strădaniile preotului Constantin
Pavelescu şi ale epitropului Dumitru Burduja. Aceleaşi opinii
consideră că nu poate fi ctitoria poetului şi marelui boier
Costache Conachi „.. .care‐şi avea casele în apropierea acestei
bisericiʺ deoarece acesta trăise între anii 1778‐1849. Ca şi în
cazul altor biserici din oraşul Iaşi şi aici s‐a înlocuit o biserică
mai veche, din lemn, cu hramul „Sf.Voievoziʺ, înălțată în anul
1730. Lângă actuala biserică, în dreptul altarului, o cruce de
piatră marchează locul unde era cândva Sf. Masă de la vechiul
lăcaş. Un alt nume al bisericii era ʺPrepodobnaʺ, ceea ce în
limba slavonă înseamnă ʺPrea Cuvioasăʺ. Mai este cunoscută
sub numele „Sf. Vineriʺ sau „Vinerea Mareʺ. La această biserică
se închina odinioară o parte din breasla calicilor, o altă parte
mergând la biserica Banu.
Culegerea de texte bisericeşti în care s‐au regăsit ineditele
poezii religioase ale lui Negruzzi are şi un Ex libris, pe pagina a
doua, ce înfățişează chipul Sfintei Parascheva, încadrat de
cifrele anului 1843 şi circular înscrisul; ʺBISERICA SFM.
PARASCHIVA DIN MUNTENIMEA DE SUS IAŞI +ʺ
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Biserica „Sfânta Paraschiva”

Cifrele nu par a spune anul construcției bisericii pentru
că alte surse documentare afirmă că biserica a fost ridicată cu 10
ani mai târziu.
Iată textul celor şapte rugăciuni compuse de Costachi
Negruti, care au fost rostite de slujitorii acestei biserici la
serviciile religioase.
DUMINICA:

În ziua învierii, zi plină de lumină,
Când Fiul Tău Fecioară a spart puterea morții,
Scoțând pre om din tartar cu învierea lui,
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Şi curățind prin moarte greşala lui Adam;
Marie sfântă, ție cântare îți aducem,
Că tu eşti mângâierea şi ajutoarea noastră.
Bucură‐te, stăpână, ce Te‐ai învrednicit,
Să porți pre Domnul nostru în Feciorescu‐ți sân.
Bucură‐te frumoasă cunună a Fecioriei,
Duioasă porumbiță de pace vestitoare!
Ascultă, o Prea bună Maică a lui Dumnezeu.
Suspinele şi jale smeriților Tăi robi;
Priveşte cu ʹndurare ticăloşia noastră
Că iată coasa Morții ne taie fără milă,
Şi trista noastră viață ca iarba sʹau uscat!
Mormântul ne înghite greşiți, nepocăiți!
Vai! cum vom sta de față la ziua judecății?
Cum vom scăpa atuncea de‐osânda ce ne aşteaptă.
Mânjiți de‐atâtea rele ceʹn lume am făcut,
De sufletele noastre pururea negrijind?
Dar, Fiul Tău e mila şi dragostea şi pacea,
De‐asupra noastră dreapta mânie ʹşi va întoarce,
Căci fapta sa şi lucrul mâinilor lui suntem,
Şi Tu, Stăpâna noastră Apărătoare eşti.
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Iar pentru ziua de LUNI rugăciunea:
Când marele Arhanghel se ʹnfățoşă la Tine, ‐
Marie Prea‐Curată! Zicându‐ți să Te bucuri
Că Tu eşti fericitul şi prețiosul Vas
De Domnul însemnată să porți pre cel Înalt,
Pre cel ce vrea să vie să curețe păcatul
Să dărâme blăstemul, să mântuiască lumea,
O câtă bucurie în inimʹai simțit,
Şi bine‐cuvântându‐l poruncii Te‐ai supus.
Şi noi ‐ doar muritorii ce‐am înviat prin Tine,
Te bucură, îți zicem cu Arhanghelu ʹmpreună.
Te bucură, Stăpână, şi Doamna tuturor,
Acelor ce la Tine nădejdea lor îşi pun.
Aruncă asupra noastră o rază strălucită
Ca să ne lumineze pe calea pocăinții;
Şi cu milostivire întinde mâna Ta,
Opreşte cu puterea ce Fiul Tău țʹau dat
Pre stărpitorul Înger ce greu ne îngrozeşte.
Vai! orbi spre cele bune, ne tăvălim în rele,
Şi nʹam cuteza, Doamnă, la Tine‐a năzui,
De nʹam cunoaşte mila şi îndurarea Ta.
Tu dar, Fecioară Sfântă! Pre fiul Tău îl roagă
Ca să ne mântuiască de moartea cea cumplită,
Ce va să ne ʹmbrânciască de vii încă în Iad;
Că tu eşti mântuirea neamului Creştinesc.
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Marți.
Vă pocăiți de rele, că iată e aproape
Cercascaʹmpărăție! aşa Ioan Prorocul
Striga cătră poporul careʹl urma ʹn pustiu,
Şi asculta cu râvnă cerescul lui cuvânt.
Zadarnică silință! A sale Sfinte graiuri,
În inimi pângărite nu pot ca să pătrundă.
De pofte vinovate cuprinşi şi stăpâniți
Dumnezeeasca lege cu totul am uitat.
Desprețuind credința ne tăvălim în patimi
Ca dobitoace proaste şi necuvântătoare;
Şi iată ceasul morții aproape stă de noi,
Şi Iadul se găteşte săʹnghită prada sa!
Stăpână Născătoare! Marie Preacurată!
Nădejdea tuturora, şʹapărătoarea lumii,
Ascultă, Maica noastră mâhnit şi jalnic glas,
Şi roagă cʹumilință pre Domnul Dumnezeu
Să ʹntoarcă cu ʹndurare o blândă cătătură
Spre bietul popor care amar se bântuieşte
De moartea cea cumplită. Pentru că nu cei morți,
Ci noi cei vii, cântare de slavă‐i înălțăm.
Indură‐te, Stăpână, de rugăciunea noastră,
Precum în toată vremea şʹacum ne ocroteşte
Ne scapă de osânda în care ne aflăm,
Ca să‐ți cântăm, Fecioară, de laudă cântări.
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Miercuri
A Domnului urgie asupră‐ne sʹapasă;
Şi ne‐am cuprins de frică, ne‐am spăimântat de
groază
Păcătuit‐am foarte! A noastre răutăți,
Au covârşit măsura şi număr nu mai au!
Şi dreaptă e pedeapsa ce cerul ne trimite,
Pentru atâtea multe nelegiuite fapte!
Şi iată blândul Înger, al nostru păzitor,
Voieşte să ne lase cu jale lăcrămând.
Vicleanul stă aproape şi în ascuns pândeşte
Să pue pre noi ghiara şi locul său să‐l iee;
Stăpână Născătoare, ajută‐ne acum,
Nu ne lasaʹn pieire, ci scapă‐ne de rău.
Tu ştii, Fecioară Sfântă, că viforați de patimi
Plutim în întuneric, pe marea periciunii;
Fii dar cʹa‐noastră armă şi farul luminos,
Şi ne povățuieşte la portul cel dorit,
La țărmul pocăinții, limanul mântuirii
Unde cu sfinții Îngeri sʹaducem mulțămire,
Lăudătoare slavă Prea dulcelui Tău Fiu,
Ce ne‐au certat şi iarăşi ne‐au miluit pre noi
Pentru ale tale Maică rugi Sfinte şi duioase!
Primeşte deci, Stăpână, a noastră ʹnchinăciune.
Din buze necurate, din suflet pângărit
Şi varsʹ a Tale haruri spre cei ce Te măresc.
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Joi.
Fugiți şi vă ascundeți de‐a Domnului urgie,
Apostolul ne zice. Dar unde să ne‐ascundem,
Şi unde păcătoşii scăpare să aflăm?
Au doar, nu pretutindeni ne vede Dumnezeu ?
Povara de greşale, de fărʹ de legi, păcate,
Cătră mormânt ne‐atârnă şi cătră Iad neʹmpinge!
Deci iar şi iar la tine, Fecioară! alergând
Cu lacrimi umilite cădem şi năzuim.
Ascultă cu blândeță această rugăciune
Din suflete greşite, din inimă înfrântă,
Şi mijloceşte, Doamnă, la dulcele Tău Fiu,
Să nu ne dee morții şi vecinicilor munci;
Căci Fiul Tău e Domnul şi Dumnezeul nostru,
Şi a Maicei sale rugă El pururea ascultă.
El este Dumnezeul cel milostiv şi bun,
Ce sʹau născut din Tine, şi ʹn lume au venit
Şi pentru noi mişeii sʹau răstignit pe cruce,
Ca prin a sa ʹnviere de moarte să ne scape.
El, dar, nu cere moartea acelui păcătos,
Doreşte pocăința şi mântuirea lui.
Deci roagă‐l Născătoare, să se milostivească
Spre sufletele noastre, să ierte a noastre rele.
Aşa, Stăpână Sfântă, ascultă‐ne pre noi,
Că Domnul e cu Tine şi plină eşti de Dar.
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Vineri.
Ostaşi suntem ai Crucii, şi Crucea‐i arma noastră;
Prin trânsa scapă omul de ori şi ce primejdii.
Lemn Sfânt al mântuirii, Creştinătății corp,
Pe care Domnul nostru de voie sʹau suit,
Şʹau suferit ocară şi moarte defăimată,
Ca să ne izbăvească de vecinica osândă,
O, cât de bun e, Maică, Predulcele Tău Fiu!
Şi cât de ʹndurat este al nostru Dumnezeu!
Pentru‐ale noastre fapte ca un Stăpân ne ceartă,
Dar în curând se ʹntoarce şi iar ne milueşte.
Pre Naltă, Pre Slăvită, Mireasa lui Hristos!
Mântuitoare rază, crin falnic din Edem,
Tu ce‐ai ținut în brațe pre Dumnezeu şi Omul,
Pre cela care ține pământul peste ape,
Ajungă până la Tine al nostru trist suspin,
Şi vezi a morții crunte, amarele săgeți,
Că iatʹ a noastre zile ca florile câmpiei
Stau veştede şi arse, se sting şi pier ca fumul!
Vai! cunoscând de câte păcate suntem plini,
Nu îndrăznim nici ochii spre cer a‐i înălța,
De cât la Tine, Doamnă, cădem cu umilință
Şi te rugăm, ne scapă de râpa periciunii,
În care ne ʹmbrânceşte vrăjmaşul cel obştesc,
Că ție se cuvine, mărire ʹn veci, Amin !
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Sâmbătă
Fecioară Precurată ce ai născut pre Domnul,
Prin care omenirea aflară mântuire,
Luceafăr plin de raze ce lumea luminezi,
Călăuzindʹo ʹn pace pe calea veciniciei,
O, cât de mare este a ta milostivire!
Şi câtă bunătate reverşi asupra noastră!
De nʹai mijloci, Maică, la Domnul pentru noi
Şi dreapta lui mânie de nu ai îmblânzi
Prin cea de Maică blândă solie ʹndurătoare,
Prin ruga Ta fierbinte şi mare îndurare,
Vai nouă! păcătoşii, de mult eram pierduți,
A tartarului pradă şi hrană ne făceam.
Pentru că suntem vrednici dupʹ ale noastre fapte,
De ori ce grea pedeapsă, de ori ce grea urgie;
Dar ştim, vedem, cunoaştem milostivirea ta,
Şi iar la Tine, Maică! cu lacrimi alergăm,
Pleacăʹți urechea, Doamnă, la vaietele noastre,
La trista noastră stare, la jalea cea obştească!
Făcutu‐ne‐am joc morții, şi Iadului prinos,
Şi singura nădejde la Tine ne‐au rămas!
Căci Tu eşti mântuirea greşiților şi pacea,
Tu fii mijlocitoare cătră Mântuitorul,
Ca să ne izbăvească de răul cel cumplit;
Că bine cuvântată eşti Tu, în veci, Amin !
Deşi pătruns de adâncă evlavie creştinească, Negruți
îndură o boală îndelungată şi moare la Iaşi în ziua de 24 august
1868.
Scriitor cu mare reputație, dar, practic, ieşit de mult din
circuitul literelor, cum sublinia Liviu Leonte în lucrarea
Constantin Negruzzi, Editura Alfa, Iaşi, 2003, este înmormântat în
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cimitirul bisericii de la Trifeştii‐Vechi, cu preotul satului şi cu
simplitatea pe care şi‐a dorit‐o.
Inscripția de pe biserică şi de pe mormânt menționează:
„În acest lăcaş de pace unde Domnul se măreşte,
Omul întâi se botează, când se naşte pe pământ
Şʹapoi cu a lui soție vine de se însoțeşte,
În sfârşit aicea află liniştire în mormânt.
Naşterea, viața, moartea, sufletească mântuire,
În acest loc se adună şi de amarul lumii greu
Omul scapă când se duce ca să‐şi iaie răsplătire,
De la dreapta îndurare a bunului Dumnezeu.

Iar pe piatra mormântului său stau scrise versuri dintr‐o
poezie a sa, mărturie a conduitei din viața pe care nu o regretă:
Aice
Se odihnesce
Constantin Negruzzi,
născutu în anul 1808,
răposatu în 25 August 1868.
Eu nu am fostu ca alții
De aceea ʹn suferință
Am petrecutu şi în lipsa
Plăcerilor lumesci.
Dar cugetul îmi spune
Ca nʹoiu ave căință
C‐am fostu şi eu unealtă
la rele omenesci.
Soție şi fiii recunoscători,
Septemvrie 1868.
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Costache Negruzzi a fost un credincios. Chiar şi cei care
s‐ar „juca” de‐a ateii, joacă tragică pentru ei, până la urmă, în
pragul propriei lor morți, tot nu rămân atei. Până şi necazurile
celor din jur, pentru a le vedea vindecate, tot la Dumnezeu te
conduc. Viața întreagă este o rugăciune folosită mai des la
restrişte. Poate cele 7 rugăciuni ale lui Negruzzi traversează o
asemenea împrejurare: moartea lui Lumânărică, simbol al
iubirii pentru sărmani.
Mult mai târziu, prin 1937, după moartea fiului său Miu,
când el însuşi era înscris pe o listă a morților posibili, Mihai
Sadoveanu nu avea să conceapă şi să publice şi el seria din cele
şapte rugăciuni.”?
Să rămânem în rugăciune şi poezie. În visare. „Vulpile au
vizuini şi paserile cerului cuiburi; iar fiul omului n‐are unde să‐
şi plece capul” – spune Matei, cap.8, versetul 20. Şi tot el în
cap.6, vers. 51‐52: „Dacă nu vă grijiți zicând: ce vom mânca sau
ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca; ce ştie tatăl vostru cel
ceresc ce trebuințe aveți de aceste toate.”
Cuvintele acestea întrupate într‐un fel în cele şapte
rugăciuni ale lui C. Negruți, dar găsite mai întâi în Sfânta
Scriptură, erau cunoscute şi de Lumânărică, de vreme ce
niciodată nu şi‐a pus întrebarea dacă odihnea în casă ori pe
marginea drumului sau la poarta vreunui creştin, dar
întotdeauna între oameni. Pe care‐i cunoştea sau făcea ca să‐i
cunoască, cercetându‐le sufletele şi mângâindu‐le trebuințele.
Mai mari ori mai mici, dar nevoi omeneşti. De fiecare dată, prin
tot ce el făcea, aducea mângâiere tuturor care i‐o cerea, dar mai
ales oamenilor săraci, cerşetorilor şi scăpătaților, carora
studiindu‐le ori descifrându‐le interesele, le serveau în a‐şi
amâna ori rezolva pe loc, ori în timp lipsurile şi necazurile lor.
Înmânând luminarea credinței ortodoxe celor cu care se
întâlnea şi convorbea, fie şi din privire, Lumânărică le
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transmitea, poate, ca prin cuvintele citate ori rugăciunile
ascultate, Hristos şi Maica Domnului voiseră a bate tocmai pe
cei care apropiindu‐se cu trupul de Dumnezeu‐tatăl, sufletele şi
le lăsaseră lângă averile lor pământeşti, ei îngrijindu‐se mai
mult de trup decât de sufletele lor. Ceea ce era rău.
Viața lui Lumânărică a fost muncă, o continuă alergare şi
penitență. Dar şi o mare poezie bisericească liturgică, care
explică, într‐un fel, însăşi poezia‐rugăciune creată de Costache
Negruzzi.
Postul Mare, posturile de peste an au fost sărbători
dumnezeeşti pentru cel care plecase de la Tutova şi s‐a oprit la
toate bisericile să asculte poezia altarelor. Fiecare post, fiecare zi
străbătută însemna o vorbire cu Dumnezeu prin poezia
duhovnicească. Adevărate ode dedicate lui Hristos şi Prea
Curatei sale mame – Fecioara Maria.
„Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri şi vă plecați,
căci cu noi este Dumnezeu!” Sau „Doamne al puterilor, fii cu
noi, că pe altul afară de Tine, ajutor întru necazuri nu avem.
Doamne al puterilor, miluieşte‐ne pe noi!”
Să ne reamintim că la răstignirea lui Hristos, unul dintre
slujitorii stăpânirii, zelos în îndeplinirea îndeletnicirilor, dându‐
i o palmă, Mântuitorul nu i‐a întors şi cealaltă parte a obrazului
său, ci i s‐a adresat zicându‐i – înfruntându‐l dumnezeieşte :
„de‐am grăit rău mărturiseşti de rău, iar de am grăit bine, ce mă
bați?
Răstignirea lui între doi tâlhari este act de tălmăcire şi
înțelegere a altor pilde bisericeşti.
Hristos a fost un învățător. El a osândit nedreptatea. Dar
s‐a şi supus ei. Cu consecințele pe care numai biserica şi
slujitorii ei o desleagă… Ca şi Costache Negruzzi în „Calendar
pentru poporul românesc” pe anul 1844, Alexandru Papadopol
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Calimah avea să scrie şi el despre Lumânărică în revista
„Arhiva”,Iaşi, 1896.

L

umânărică şi Titinaş

„Două nume legendare din Moldova: Lumânărică şi
Titinaş. Viața fiecăruia din ei se cuprinde în cuvintele Scripturii:
„a umblat bine făcând... ʹ) 1
Nu‐i aşa mult de atunci! Mulți îşi vor aduce aminte
despre cele ce povestesc. Pe Lumânărică mulți l‐au cunoscut, şi
mulți au auzit pe părinții lor vorbind despre el. Cât despre
Titinaş, poreclit şi el Lumânărică, toți cei bătrâni îşi aduc aminte
de el, scrie Calimah în „Arhiva”, 1896. Şi în continuare:
Într‐una din zilele lui Martie anul 1843, clopotul bisericii
Tălpălari răspândea jalnicul său glas, vestind capitalei
Moldovei că un creştin a trecut cătră Domnul. Clopotarul îşi
punea, parcă, toată ghibăcia şi toată simțirea sa, la tragerea
clopotului,—şi glasul acestui instrument duios de deşteptare a
bisericii, se auzea şi mai jalnic. Clopotarul nu‐şi îndeplinea,
astă‐dată, meseria pentru obicinuitul folos: o simțire adâncă, o
mâhnire sufletească, îl mişca.
Tronul Mitropoliei Moldovei era în acele zile văduv.
Veniamin Costachi, fala şi podoaba bisericii moldoveneşti,
paretisise în ziua de 18 ianuarie 1842, amărât de supărările, şi
împresurat de vicleniile înaltei Oblăduiri, şi să retrăsese la
mânăstirea Slatina, unde a şi încetat din viață în ziua de 18
Decemvrie 1846. Un boier de prin acele zile, Marele Logofăt şi
Cavaler Alexandru Mavrocordat, a scris în versuri elenice o
elegie plângătoare la împrejurarea paretisirei preasfințitului

1

Faptele Apostolilor, X, 38
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Mitropolit al Moldovei Veniamin Costachi,— elegie care
împărtăşea mâhnirea Moldovei întregi şi care a fost tradusă în
versuri româneşti de profesorul Seulescu. Neputându‐se
publica în țară, din cauza straşnicei cenzuri, şi de frica
stăpânirii, acea elegie s‐a publicat, chiar atunci, în
Transilvania 2). Nu o dată, în zilele robirii cuvântului, foaea
pentru minte, inimă şi literatură din Transilvania se făcu ecoul
suspinurilor şi a protestărilor Moldovei şi a Munteniei!...
Vlădica Filaret Beldiman, era acum locțiitor Mitropoliei
Moldovei. Bătrânii spun, că auzind clopotul, el simți o adâncă
mişcare, şi chemând pe Arhidiaconul, îl întrebă: ce trage
clopotul? Preasfințite, răspunse Arhidiaconul, după metania
obişnuită, Lumânărică a trecut cătră Domnul, şi clopotul trage la
Tălpălari, unde urmează a să înmormânta. Vlădica Filaret să
sculă în picioare, făcu semnul crucii, şopti tainic o rugăciune, şi
zise Arhidiaconului: ,,Să tragă clopotul cel mare al Mitropoliei!
un om sfânt, au părăsit această lume....ʺ Când să auzi clopotul
Mitropoliei, clopotele tuturor bisericilor din Iaşi îi răspunseră
îndată, umplând văzduhul cu glasul lor plângător. Aşa era
obiceiul la biserica noastră: când trăgea clopotul Mitropoliei, îi
răspundeau pe acelaşi ton, toate bisericile din oraş şi toate
mânăstirile.
Trei zile ținu glasul clopotelor!
Trei zile,—Iaşii erau în jale !
Lumea cu mic cu mare, de prin oraş şi de prin mahalale,
se îndrepta şi se îndesea spre biserica Tălpălarii, după un secriu
purtat, pe umeri de patru calici. Pe acele vremi nu era încă
răspândit obiceiul la noi, ca un mort, fie boier, fie prost, să fie
dus la mormânt într‐un car tras de dobitoace: pe mort îl duceau
în năşele pe umere, patru rude, patru prieteni, ‐ patru oameni, —
2

În foaia pentru minte, inimă şi literatură, nr.23 din 8 iunie

1842.
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ce să schimbau rânduri. Oamenii datoreau această de pe urmă
slujbă, această cinstire, omului ce se ducea pentru veşnicie din‐
tre ei!... şi mortul era cu fața descoperită, în fața oamenilor, în
fața ceriului,—ca lumea să privească veşnica sa plecare, şi să
privească veşnicul său rămas bun,—ca lumea să privească în
față mărirea morții, şi să cugete... În urma secriului venea o damă
din cele mai înalte trepte ale aristocrației din Iaşi, şi mulți boieri
şi mult norod. Secriul era de scânduri albe, fără căptuşală, fără
nici o podoabă, fără flori şi fără cununi, —căci flori şi cununi
erau faptele cele bune ale mortului;—iar în secriu se vedea,
descoperit, după vechiul obicei al creştinilor, o ființă slabă,
uscată, galbenă ca ceara, îmbrăcată cu un suman, încinsă cu o
funie, cu picioarele goale... Era un calic...

Într‐o dimineață, în zori de zi, o damă din înalta societate
a Iaşilor, care făcea multe binefaceri şi pomene, alinând
suferințele săracilor, găsi la poarta curții sale trupul acestui
calic, şi i‐a făcut îngroparea cu cheltuiala sa.
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Această damă, această femeie pioasă, era Vorniceasa
Scarlat Miclescu, mama răposatului Mitropolit‐Primat al
României, Calinic Miclescu.
Dar cine era acest calic pe care Iaşii îl petrecea cu cinstire
la locuința cea d‐apoi? Acest calic, după care să auzeau
suspinuri şi plânsete necurmate?... Acest mort pe care nu‐l
plângea nici o rudă,‐ căci el n‐avea nici una!... acest mort pe
urma căruia, nici agiea, nici vorniciea de aprozi, nici
candidatul judecătoriei, nu să mai osteneau să facă vre‐o
catagrafie, să pue peceți, ‐ căci el n‐avea altă avere decât sufletul
său! şi de cât faptele sale cele bune, căci el n‐avea altă casă decât
acoperemântul cerului şi gazdele celor milostivi!...
Acest calic era Lumânărică!
Dar cine era el ?
Era un țăran din ținutul Tutovei... atât se ştie. Numele lui
era Niță, adecă Ioan, Ioniță, ‐ însă lumea nu‐i mai zicea de mult,
decât Lumânărică. El n‐a cunoscut pe părinții săi, nime nu‐i
vorbise despre ei. O țărancă, fără copii îl strânsese, şi‐l crescuse,
—şi Niță se hrănea în sat pe la casele oamenilor. Cu 40 de ani
mai înainte de data morții sale, fiind în vârstă ca de 20 de ani,
Niță ieşi într‐o zi, din sat, fără să zică nimănui nimic. Îmbrăcat
cu un suman, cu o cămeşă de cânepă, încins cu o funie, cu capul
gol şi iarna şi vara, cu picioarele desculțe, şi iarna numai în
imenii, fără altă încălțăminte, ținând în mâinile sale un snop de
lumânărele de ceară, ca să le tot deie pe la biserici, din care cauză
lumea îi zicea Lumânărică, cu o taşcă de pânză groasă, atârnată
de gât, în care strângea eleimosina oamenilor,—aşa a cutrierat
Lumânărică, oraşele şi satele Moldovei, în curs de 40 de ani ‐
cerând pomană şi punând tot ce strângea în traista ce‐i atârna
de gât!
Mulți Moldoveni îşi aduc aminte de el.
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Lumânărică era mic de stat, oacheş, blând la față, cu
barba mică, cu părul des. Trecând pe ulițe şi pe drumuri, el
cânta cu duioşie, uitându‐se la lumânărelele sale:
Lumânărele, dragele mele!...
Mâinile sale, mâni albe, mici şi frumoase, erau veşnic
pline de lumânărele pe care le împărțea toată ziua la biserici, la
botezuri, la îngropări de săraci. N‐a fost om în Moldova care să
nu fi dat obolul său lui Lumânărică; traista sa, depozit
binefacerilor, se umplea şi se deşerta, numai în ajutorul
săracilor; ori unde era o nenorocire, ori unde era o sărăcie,
Lumânărică sosea ca din cer, şi aducea pe‐ascuns milă,
mângâiere şi ajutor: mâna sa a îndestulat multe şi mari
nenorociri ‐ unora le da bani, altora le cumpăra vaci, ca să‐şi
ție familia; altora le cumpăra boi, în locul boilor răpiți de
boală, de împlinitorii dărilor visteriei, sau de vre‐o altă pacoste
sau năprâsnicie; — repara biserici, boteza copiii săracilor,
înzestra fete sărmane; într‐un cuvânt Lumânărică era părintele
nevoiaşilor. Nu numai creştinii, dar şi jidovii,—milostivirea sa
îi ajuta, şi‐i cerceta; de aceea se vedeau acum după sicriul său,
oameni de felurite neamuri îndreptând la un loc suspinurile
lor de mâhnire şi recunoştință.
Patru‐zăci de ani, Lumânărică a umblat şi s‐a obosit,
prin frig, prin soare, prin vreme rea şi prin vreme bună,
cutreierând țara, cerşetorind, adunând mila inimilor bune, —
dar nici o frântă lețcae n‐a cheltuit pentru dânsul, din tot ce a
adunat. El mânca şi să adăpostea pe la casele oamenilor, unde‐
l apuca vremea, se îmbrăca cu un suman dat de cineva, care‐i
ținea cu anii. Vara şi‐n timpuri calde, Lumânărică petrecea
nopțile afara sub acoperemântul cerului, la un colț de uliță,
sau sub adăpostul unui copac, cu dragele sale lumânărele în
mână. Traista sa putea fi cât de plină de bani; lumea‐l cunoştea;
cine s‐ar fi atins de banul strâns de Lumânărica? era banul lui
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Dumnezeu, şi poftitorii de bani streini, se cutremurau de aceştia
ca de un fulger dumnezeesc.
Aşa a trăit Lumânărică 40 de ani, colindând prin lume
pentru a face bine, a restaura biserici sărace, a alina suferințe şi
obijduirile soartei rele, a duce doftori şi doftorii la bolnavi
săraci. El se afla într‐o veşnică mişcare, vecinic grăbit (viața‐i
aşa de scurtă!...), cercetând, aflând toate nenorocirile, şi
ducându‐le pe ascuns ajutor.
Inimile bune: aveau pe Lumânărică sol şi păstrător vred‐
nic al eleimosinei lor, ‐ şi Lumânărică îndeplinea cu o credință
sfântă ori ce însărcinare evlavioasă şi binefăcătoare.
Acesta era calicul pe care‐l întovărăşeau acum la
mormânt suspinurile unei lumi întregi. Un mare deşert se
deschidea după el, în soarta celor nevoiaşi,—mare deşert şi
adâncă mâhnire.
Când preotul, sărutând icoana Mântuitorului de pe
pieptul lui Lumânărică, îi dădu sfânta bine cuvântare, şi când
rugătorii bisericii îi cântau veşnica pomenire,—acest cuvânt se
repeta ieşind din toate buzele, izvorând din toate inimile
mulțimii. Niciodată rostirea n‐a fost mai adeverită: ce pomenire
poate fi mai veşnică, decât pomenirea făcătorilor de bine!...
Trăia atunci, în Iaşi un tânăr plin de inimă, un tânăr
învățat, muzicant, elegant, prieten al lui Costachi Negri, al lui
Costachi Negruți, al lui Mihail Cogălniceanu, al lui V.
Alexandri, al lui Alecu Donici, al lui Costachi Conachi, al lui
Nicolai Roznovanu, un tânăr iubit de toți moldovenii, cunoscut
şi iubit de însuşi Victor Hugo: acesta era Mihail A. Corradini. De
tată italian, de mamă moldovan, Mihail Corradini era fiul lui A.
Corradini şi al frumoasei moldovene cunoscută de obşte sub
numele de Sora Butoaei, adică sora femeii lui Butu, născută
Nacu. Mihail Corradini, născut şi crescut în Iaşi, învățat în Italia
şi în Franța, ne‐a lăsat multe scrieri, între care un volum de
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poezii franceze sub titlul: Chants du Danube, tipărit la Paris, la
1841 3, pline de simțiri patriotice pentru Moldova, şi de
patriotice aspirațiuni şi prevedere despre viitorul României. În
scrierea mea, Amintiri despre Costachi Negri, am închinat câteva
rânduri memoriei lui M. Corradini 4). Acest tânăr şi simpatic
poet, iubea şi admira pe Lumânărică, cum îl iubeau şi‐l respectau
toți Moldovenii. Poetul se lua şi el după secriul calicului, şi
muza sa, cuprinsă de duioşie şi de admirare îi închină
următoarele versuri frumoase care s‐au păstrat într‐un
manuscris vechi al timpului, şi pe care Teodor Codrescu,
păstrător meritos şi neobosit al urmelor zilelor noastre trecute,
l‐au reprodus după un autograf pe care i‐l dăduse V. Alecsandri
5). Iată aceste versuri, care în moto lor, cuprind chronostihul
epocii şi al nevoințelor lui Lumânărică:
Lumino (Lumânărică)
O noblețe divină, 40 de ani de virtute solară, spre folosul
umanității, disprețuită de conducători (latină)

de Mihail Corradini
Ce este acest grav dangăt de clopot pentru morți, acest dangăt
plin de taină,
Care de trei zile întregi se înalță spre ceruri?
Este oare un prinț – sau un episcop, demnități pe care doar
Dumnezeu le cercetează,
Este oare un bogat tămâiat care pleacă spre lumea cealaltă?
Nu! Este un om oarecare, fără nume (de slavă) şi fără sprijinul
(unui neam vestit)!
Este un biet cerşetor, cel pe care lumea îl plânge astăzi!
Librairie Charpentier, lʹalais‐royal, Galerie dʹOrléans.7. Un
volum în 16 de 248 pagini
4 Vezi Revista Nouă, an II, No 11 şi 12, pag.446‐449, Bucureşti,
1889.
5 Dialoguri francezo‐româneşti pentru tinerime.
3
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A murit! L‐am văzut culcat între patru scânduri,
Strângând sfântul simbol [crucea] în mâinile sale albe,
Cu picioarele goale, fără să‐şi mai aplece fruntea în fața
altarului,
Da, l‐am văzut coborând spre odihna veşnică,
La doi paşi de rai, scăldat în lacrimi sincere,
În dangătul lugubru şi profund al clopotelor funebre.
Patruzeci de ani a trăit în aceleaşi zdrențe;
Patruzeci de ani de dispreț şi de lipsuri.
Dar, dacă copilul tremura de frig la sânul maicii sale,
Dacă văduva plângea pe pragul colibei,
Dacă focul mistuia o parte a cătunului,
El era totdeauna acolo, încovoiat sub o sarcină cu ajutoare.
Pretutindeni el, totdeauna el, binefăcătorul săritor la necaz,
Cu cearşafuri, cu pâine, cu o vițică,
[El] cu picioarele goale, zdrențăros, cu buzunarele pline de aur,
Şi golindu‐le pretutindeni pentru a cerşi din nou.
Niciodată, în întreaga Moldovă, un cuvânt obişnuit
Nu a ajuns mai popular decât numele lui necunoscut;
Dar, neştiind în smerenia sa să slujească
Decât Stăpânului Veşnic şi umanității umile,
La moartea sa nu vezi nici convoi funerar,
Nici muzică, nici cântece, nici haine de catifea lângă sicriul său,
Nici dric bogat, nici bocitoare îmbrăcate de doliu,
Nici un episcop n‐a binecuvântat coşciugul său sărman.
Totuşi ziua a fost frumoasă şi biserica plină
De o mulțime în zdrențe, plângând fără măsură,
Şi care, jeluindu‐i moartea cu respect,
Îi aducea jertfă un doliu care nu se cumpără.
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Odihneşte‐te în mormântul tău, o, cerşetor sublim!
Odihneşte‐te în dulcile lăcaşuri ale odihnei meritate!
Dormi! Aici inimile mari se usucă în plină zi,
Dar umbra mormântului le călăuzeşte spre dragostea cerească.
Dormi! Aici, când omul a fost însemnat cu fierul roşu,
Virtutea fără mamă şi fără patrie se purifică doar în cer.
Aici, pentru orice om chinuit de dorințe,
Nu există nici o rază de lumină, care să nu fie urmată de
întuneric.
Dormi! Prietenul tău poet, care îți venerează mormântul,
Cu condiția ca, tânăr şi el, să nu moară el însuşi,
Plin de amintirea ta pe care vrea să o vadă cunoscută în lume,
Va şti să‐ți aducă, cel puțin, respectul care ți se cuvine. 6

Traducere din Coradini de Gh.Badea căruia îi mulțumim;
vezi la addenda poezia în original.
6
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Costache Negruți, față şi el la înmormântarea lui
Lumânărică, i‐a păstrat şi el amintirea într‐o scrisoare scrisă
unui prieten, chiar atunci în luna lui martie, 1843. 7
*
Trecuseră ani şi zile, şi pe la 1852 răsări în Iaşi, venind tot
din sânul Tutovei, un imitator al lui Lumânărică. Acesta era
Titinaş. Toți bătrânii din Moldova ne aducem aminte de el.
Numele lui era tot Ion. Pe când trăia încă Lumânărică, el îl ajuta,
îl urma în calea sa binefăcătoare. Acum, întocmai ca şi
Lumânărică, Titinaş umbla şi el îmbrăcat în suman, încins cu o
funie, cu capul gol, cu căciula subțioară, încălțat cu imenii.
Titinaş era de stat mijlociu, smolit, cu părul des şi cu barba
deasă, cărunt, — şi cutriera Moldova, ca Lumânărică altă‐dată, şi
după aceleaşi fapte; ținea şi el lumânărele în mână, din care
cauză i se zicea şi lui Lumânărică : lăcrăma des.—cânta şi el:
Lumânărele, dragele mele!...
Lumea‐l poreclise Titinaş, pentru că el însuşi numea pe
toți cu acest nume ce‐l inventase. El zicea tuturor bărbaților
Titinaş, iar femeilor Titiniță ‐ Domnul Țării era numit de el
Titinaşul cel mare!...
Pe Titinaş eu l‐am cunoscut bine, şi‐l vedeam foarte des.
Când venea la Iaşi, Titinaş avea gazdă la mătuşa mea
Marghiolița Muruzi, născută Negri. Dumnezeu s‐o
pomenească! ‐ la care eu locuiam. Titinaş umbla zi şi noapte să
descopere nenorociți, nevoiaşi, mai ales pe acei izbiți de soartă
care nu puteau întinde mâna pe stradă. Şi pe aceştia el îi vizita
noaptea, pe‐ascuns, şi le ducea ajutor. Titinaş purta şi el o țoşcă
de pânză atârnată de gât, în care punea milostenia ce aduna
zilnic: şi el ca şi Lumânărică, n‐a cheltuit o para din sumele ce
aduna; mânca pe la casele oamenilor, fiind iubit şi cinstit de
Constantin Negruzzi, Păcatele tinereților, p.208‐230, Iaşi,
1857, preluată din Calendarul pentru poporul românesc pe anul 1844.
7
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toți. De multe ori am avut fericirea să şăd la masă la mătuşa
mea cu acest om neuitat. Când era vremea rea, când era frig,
când ningea, Titinaş începea să plângă. Ce plângi Titinaş?, îi
zicea uneori mătuşa mea. — Cum să nu plâng Titiniță?
răspundea el. Oare au ce mânca, oare nu mor de frig? Cine
Titinaş? ‐ îl întrebam câteodată eu, prefăcându‐mă, în şagă că
râd. Ia! ei Titinaş! Săracii, nenorociții. Nu râdea Titinaş! şi de
multe ori se scula de la masă şi fugea; înțelegeam cu toții că‐i
venise în gând să duca cuiva ajutor. Mersul lui Titinaş era tot
grăbit şi iute.
La 1855, urmase la Iaşi vestitul proces, aşa zis al
plastografilor, ‐ proces cumplit: o tovărăşie de plastografi scoase
de‐o dată la lumină hrisoave domneşti, testamente, zapise,
adeverințe, toate false, imitate minunat, şi se legase de oameni,
procurând unor interesați fel de fel de acte, ca să despoaie
lumea. Însuşi Domnul Moldovei Grigorie Alexandru Ghika
Voievod, de neuitată pomenire, a prezidat în persoană Divanul
Domnesc, când s‐a judecat afacerea. Tot Iaşul se adunase la
Curtea Domnească, unde era locul Divanului Domnesc, şi au stat,
față mai multe zile, până la hotărâre. 8 În Arhiva statului din Iaşi
se păstrează dosarele acestei colosale judecăți. Vinovații au fost
osândiți cu toții, fără osebire: deşi unii din ei erau boieri mari.
Ei au stat închişi, cât a ținut procesul, cât au ținut cercetările,
prin închisorile publice, pe la mânăstiri şi prin prejurul
Iaşilor,—la schitul lui Tărâță, la Hlincea şi aiurea. Familiile lor
rămăsese, unele din ele, în lipsă şi în nevoie. Atunci (îmi aduc
aminte) cum umbla, cum alerga Titinaş pe la închisori, pe la
mânăstiri, pe la familiile acuzaților ducând ajutor şi mângâiere,
— provizii, haine, bani de cheltuială. Pe frig, pe ploaie, îl vedeai
singur, pe jos, sub dealul Repedei, la schitul lui Tărâță, la

8

Revista Nouă, anul V, p.34, Burada: Condica şireților
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Hlincea. Apoi se ducea şi îngenunchea la Vodă Ghika, şi
plângea zicându‐i: ,,Iartă‐i Măria Ta! iartă‐i Titinaş!ʺ Nu pot să‐
i iert ‐ îi răspundea cu mâhnire bunul şi generosul Domn:
„legea‐i mai mare decât mineʺ. Iartă‐i repeta Titinaş, plângând,
că n‐au familiile unora ce mânca. Şi Vodă Ghika îi răspundea:
„Nu pot să‐i iert, Titinaş; dar na bani! du ajutor bieților copii,
bietelor femei!ʺ şi Titinaş le ducea ajutor, alinare la durerea, la
nevoia nenorocitelor familii.
Toate inimile milostive aveau în Titinaş un mijlocitor
tainic, un ajutor la mila, la binefacerile lor.
Titinaş a restaurat la Bârlad, din temelii, clopotnița
bisericii Sfântului Ioan.
Am uitat când anume a murit Titinaş. Aceasta este
legenda Lumânărică şi a lui Titinaş.
1868, Mirceşti
*

P

apadopol-Calimah

Alexandru Papadopol – Calimah – spune
Dicționarul Literaturii Române de la origini până la 1900,
Editura Academiei, 2002, , p.677, s‐a născut la Tecuci la 15
ianuarie 1833 şi tot la Tecuci a decedat la 18 iunie 1898. A fost
un istoric, publicist şi om politic român, ministru de externe şi
ministru al Cultelor şi Instrucțiunii publice, membru al
Societății Academice Române, membru şi vicepreşedinte al
Academiei Române.
Angajat încă din tinerețe în lupta pentru Unire,
Papadopol i‐a cunoscut şi a fost prieten cu mulți scriitori şi în
special cu Vasile Alecsandri în a cărui revistă «România
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literară » a debutat în 1855. A colaborat la revistele timpului:
„Revista literară şi ştiințifică”, „Convorbiri literare”, „Revista
nouă”, „Arhiva” etc.
În 1855 în articolul „Limba
românească” a luat apărarea limbii
populare, situându‐se alături de V.
Alecsandri şi Al.Russo. A fost, de
altfel, unica lui intervenție mai
substanțială în disputele literare de
actualitate. Restul vieții l‐a consacrat
colecționării de materiale privitoare
la istoria României, expuse în lucrări
personale ori predate Academiei.
Alexandru Papadopol
La 7 aprilie 1886 era membru
Calimah
al unei comisii academice înființate
pentru a se ocupa de exploatarea ştiințifică a sitului arheologic
de la Cucuteni, an în care a propus şi crearea unei reviste
istorice a Academiei, militând pentru întocmirea unui catalog al
documentelor aflate în posesia Academiei. El a pus pentru
prima oară opera literară a lui Costache Negri la îndemâna
cititorilor.
Enumerăm scrierile sale: Curtea de casație în Franța, Iaşi,
1862; Regulamentul pentru serviciul Curții de Casație din
Franța,1862; Dioscoride şi Lucius Apuleius (Botnica daco‐getică),
Bucureşti 1879; Dare de seamă despre scrierea lui Atanasie Comnen
Ipsilante, în Analele Academiei Române, seria a II‐a, Bucureşti
1879‐1880; Despre Nicolae Mavrocordat Exapontul şi despre
activitatea sa politică şi literară, Bucureşti 1884; Sloboziile în
România. O carte domnească inedită din 1661, în Convorbiri
literare, anul XVII, Bucureşti,1884, Cuvânt despre expediția lui
Igor Sveatoslavici principele Novgorodului Nosdic contra Ploviților
sau cumanilor, traducere şi note, Bucureşti, 1885; Dunărea în
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literatură şi în tradițiuni, în Analele Academiei Române,
Memoriile secției istorice, seria a II‐a, Tom XVII, Bucureşti 1886;
Despre Gheorghe Ştefan Voievod, Domnul Moldovei (1653‐1668),
Bucureşti 1886; Generalul Pavel Kiseleff în Moldova şi Țara
Românească, 1829‐1834, după documente ruseşti, Bucureşti 1887;
Notiță istorică despre oraşul Botoşani (1887); Notiță istorică despre
Bârlad (1889), Despre dreptate, locul unde s‐a aclamat Domn Ştefan
cel Mare, în Analele Academiei Române, seria II‐a, Tom VII,
Bucureşti, 1894‐1895; Sofia Paleolog, nepoata Împăratului
Constantin XII Paleolog şi Domnița Olena, fiica Domnului Moldovei
Ştefan cel Mare (1472‐1509), Bucureşti, 1895; Un episod din istoria
tipografiei în România, 1896; Din scrierile lui Alexandru Papadopol‐
Calimah”, publicate de fiul său Paul (Tecuci, 1908).
În casa lui Alexandru Papadopol‐Calimah şi a Doamnei
Amelia Papadopol‐Calimah a funcționat un cenaclu literar la
care au luat parte nu numai D.C.Ollănescu‐Ascanio – un mare
admirator a lui Vasile Alecsandri şi Horatio, ci şi Theodor
Şerbănescu, căpitan de geniu, şi el participant la reuniunile
literare, ca cei care întruchipau muzica, poezia şi dansul la
Tecuci.
În casa istoricului şi literatului Alexandru Papadopol‐
Calimah, acolo unde se făcea literatură, discutau, citeau stihuri
şi ascultau „clavirul mângâios al gazdei – distinsa Doamnă. În
1895, la 48 de ani,, avea să moară de „viciu de cord”, tocmai
gazda Amalia, şi tot în aceeaşi zi, 23 ianuarie, la ora 5, la numai
25 de ani şi fiica lor – domnişoara Elena Papadopol Calimah, de
o congestie cerebrală.
La 18 iunie 1898, Dimitrie C. Ollănescu ‐ Ascanio, avea să
înştiințeze membrii Academiei Române, că la Tecuci,
Alexandru Papadopol Calimah decedase, veste transmisă de
fiul său Paul.
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Înrudit cu familia domnitorului moldovean Scarlat
Calimachi, el fusese prefect de Tecuci, în 1876 fusese primit
membru al Academiei Române iar în 1890 era vicepreşedintele
secției istorice al acesteia.
Când Theodor Codrescu, autorul Uricariului avea vârsta
de 68 ani (1887), adresându‐se cititorilor (vol.IX) scria: „De la
1868, de când m‐am retras din politică, am făcut mai multe
lucrări literare şi istorice, dar nime, nime nu m‐a încurajat,
dovadă că am două poduri pline cu cărți”. Adăuga: „acum la
bătrânețe, numai unul şi‐a amintit de mine, la viderea
volumului al 7‐lea din Uricar, şi acela este dl. Al.Kalimah
Papadopolo, căruia îi mulțumesc şi pe care îl rog, ca la o
ocaziune, să nu mă deie uitării” (Uricariul, vol. IX, p. 278‐279).
*
Ce au făcut norodul şi preoții care l‐au întovărăşit pe
Lumânărică la locul de veşnică odihnă a corpului după
înmormântare, literatura timpului nu o mai spune, cel puțin în
partea cercetată de noi.
Sunt sigur însă că biserica, precum şi credincioşii ei, n‐au
lăsat doar corpul condus în pământ, ci s‐au ocupat ulterior şi de
sufletul celui dus în veşnicie. Biserica şi enoriaşii ei, încă din
vechime, ca şi astăzi, promovează un adevărat cult al
înmormântaților, cu pomeni şi slujbe religioase săvârşite la
anumite perioade, tămâiere, aghesmuire, pomelnice etc.
*
Biserica ortodoxă şi credincioşii săi, în general, îi respectă
pe cei plecați. Nu numai biserica dar şi literatura, în general, nu
mai vorbesc de cea de specialitate, valorifică tradiționalismul
creştin, moştenirea primită.
Fiecare om are un înger păzitor al său, care îl veghează,
chiar şi după ce trupul omului pleacă. „Micul tovarăş din
copilărie” ori „bunul îngeraş” – îi zic unii. Sunt cazuri de
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moarte clinică, când cei reveniți la viață povestesc că s‐au
întâlnit cu „îngerul lor păzitor.”
Se vorbeşte că celebrul renascentist, pictorul Fra Angelico
(1395‐1455) afirma că vede mereu îngeri în camera sa , ori de
câte ori se trezea din somn.
Despre Emanuel Swedenborg (1688‐1772), om de ştiință,
filosof, teozof şi politician suedez, care a studiat şi anatomia şi
funcțiile psihice ale omului, se spune că în 1743, când avea 55
de ani, a avut o revelație care i‐a schimbat cursul vieții. I s‐a
arătat Dumnezeu care i‐a spus: „Eu sunt Domnul, Creatorul şi
Eliberatorul. Te‐am ales pentru a face cunoscut oamenilor
sensul spiritual al Sfintelor Scripturi. Îți voi dicta tot ceea ce va
trebui să scrii.”
Şi din acel moment Swedenborg a abandonat studiul
ştiințelor şi a început a comunica cu îngerii care‐i dădeau
lumină scrierilor lui…
O Ana Katharina Emmerich, viețuitoare la mânăstirea
Augustinienilor în 1802, după desființarea mânăstirii de către
Napoleon şi a continuat a trăi în casa unei văduve, afirma că
aici a fost condusă de chiar îngerul său păzitor, care toată viața,
ca şi lui Lumânărică, i‐a dat indicații de a‐şi trăi timpul:
„Îngerul mă îndeamnă să mă rog pentru sufletele celor care
suferă şi mă trimit de multe ori la îngerii păzitori ai acestor
persoane” – spunea ea.
După Biserica lui Hristos, îngerul păzitor i se dă omului
la Sfântul Botez. O spune şi părintele Cleopa, care aduce drept
argument rugăciunea a cincea de la facerea catehumenului:
„Însoțeşte‐i viața lui cu înger de lumină, ca să‐l izbăvească pe el
de toată bântuiala potrivnicului, de întâmpinarea celui viclean,
de demonul cel de amiază şi de năluciri rele.”
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Îngerul păzitor – spun şi alți duhovnici – se depărtează
de om doar atunci când acesta comite o fărădelege, dar se
întoarce la el când acesta se pocăieşte.
Sufletul, după despărțirea de trup, îşi păstrează însuşirile
sale date de Dumnezeu, ca memoria, cugetarea, gândirea,
înțelegerea, voința liberă – spun exegeții. Şi tot aceştia explică:
unele facultăți ca plăcerea, mâhnirea, frica, mânia, activitatea
lor nu lucrează în lumea de Dincolo ca pe pământ, unde
sufletul este în permanentă legătură cu trupul supus mereu
patimilor.
Aşadar, ce o fi gândit sau cugetat Lumânărică cele trei
zile cât a stat în biserica Tălpălari şi atunci când calicii îi cărau
trupul, precum Hristos Crucea pe Dealul Golgotei?
Literatura spune că în 1955, o ziaristă, Annanita Crispo,
şi‐a pierdut unicul fiu într‐un accident de maşină. Mama şi
soțul ei, chirurg cardiolog, au făcut față cu greu durerii. Fiul lor
Emilio, fusese un tânăr deosebit de bun, talentat şi cu un
caracter de excepție. După înmormântare, mama care îi răsfoia
fotografiile şi însemnările rămase, a simțit la un moment dat un
impuls, cererea de a face ceva. A apucat în mână pixul şi a
început a scrie un mesaj care venea de la Emilio. Îi comunica să
nu mai fie supărată, că el este bine şi va fi înger. O pierdere a
minții celei care înregistra vestea? Dar aceeaşi experiență a
avut‐o într‐o altă zi şi soțul ei, medicul. Explicându‐i Papei
experiența lor, deşi biserica în asemenea cazuri nu dă verdicte,
iar când aceasta se întâmplă se face numai după o cercetare
temeinică, Vaticanul le‐a răspuns şi i‐a binecuvântat. Adică le‐a
lăsat deschisă calea credinței.
Iar Emilio, cel plecat în altă lume, a continuat a fi
împreună cu părinții lui, chiar şi prin fotografii.
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O experiență ca a părinților lui Emilio a trăit‐o şi o mamă
din România, care trimitea următoarea scrisoare unei publicații
din țară:
„Nu pot să‐mi dau identitatea pentru că, în urma unei
întâmplări asemănătoare cu a părinților lui Emilio, era să‐mi
pierd locul de muncă, fiind acuzată de cei din jur de spiritism
sau de vrăjitorie.
Aveam doi copii, dar unul s‐a îmbolnăvit şi a decedat în
anul 1995. Avea 13 ani. Durerea sufletească simțită de noi
părinții, a fost cumplită, mai ales a mea, ca mamă. În timp, m‐
am liniştit, dar nu am încetat să vorbesc cu copilul meu stând
cu fotografiile lui în față. Eu am crezut întotdeauna în existența
lui Dumnezeu şi am fost convinsă că există viață dincolo de
moarte.
După patru ani de la moartea copilului meu, în luna
martie, într‐o noapte când lucram la un referat pentru un curs,
mâna mea a început să se mişte condusă de o forță pe care nu o
puteam controla. La început, m‐am speriat şi reacția mea a fost
să zic rugăciunea Tatăl Nostru în gând. M‐am liniştit după a
treia rugăciune. Priveam mâna care se mişca singură pe coala
de hârtie şi care îmi schița un desen. Când desenul a fost
terminat, sub desen, copilul meu mi‐a scris: „Mamă, te iubesc,
Mulțumesc.” Apoi şi‐a scris numele. I‐am mulțumit în
rugăciune bunului Dumnezeu pentru acest dar. Nu am invocat
sprijinul copilului meu, aşa a fost voia lui Dumnezeu. Am
încercat să vorbesc cu un preot. M‐a privit cu suspiciune şi mi‐a
spus să nu mai vorbesc despre asta.
Mesajele de la fiul meu nu s‐au oprit aici. În mesajele lui
îmi transmite să fiu iubitoare, să iert cu uşurință, să fiu de ajutor
celor din jur. Fiul meu este acum îngerul păzitor al familiei
noastre.”
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Cele şapte rugăciuni, de duminică până luni, scrise de
Costachi Negruzzi, n‐or fi un mesaj al Domnului către sfetnicii
săi pentru deschiderea drumului lui Lumânărică către lumina
veşnică? Către ceea ce spunea Arhimandritul la înmormântarea
lui, dar şi biografii, drumul Omului Sfânt?
*
Ținutul Tutova, de unde proveneau Lumânărică şi
Titinaş, era o structură administrativ‐teritorială a Moldovei de
la anul 1842‐1843 şi cuprindea târgul Bârlad şi ocoalele: Corod,
Pereschiv, Simila, Târgul şi Tutova.
Ocolul Tutova era format din satele: Avrămeşti, Bălițeşti,
Bogeşti, Budeşti, Bulbuceni, Călimăneştii de Jos, Corodeşti,
Cotmăneşti, Cristeştii de Jos, Cristeştii din Deal, Dragomireşti,
Fântânelele, Ghergheşti, Gâlțeşti, Clodeni, Gura Iezerului,
Hălăreşti, Ițcani, Lăleşti, Lunca, Mărăşeşti, Perieni, Plopana,
Poiana Pietrei, Popeşti, Puieşti, Rădeni, Ruseni, Ruşii lui
Păvălaşcu, Slobozia ‐ Bungenii, Slobozia Străminoasa,
Stăncăşeni, Strâmba, Tomeşti, Voineştii, cătunul Balahoiul,
Draxeni, Miceşti, Slobozia lui Sion (după Tezaurul toponimic al
României – Repertoriul istoric al unităților administrativ
teritoriale, Editura Academiei, Bucureşti 1992, p.1646‐1648).
Teritorial era aşezat pe valea de mijloc a Bârladului; are
nume de origine slavă, care înseamnă „ținutul murelor.” În
vechime, pe lângă ținutul Tutovei a existat şi ținutul Bârladului,
după ce existase ocolul lui Ştefan cel Mare, îmbogățit şi
gospodărit de viteazul domnitor al Moldovei.
Cel dintâi document despre existența acestui ținut, se
pare că datează de la 1434, când Iliaş Vodă s‐a împăcat cu
fratele său Ştefan şi îşi împart Țara Moldovei „ca între frați”, în
posesia lui Ştefan Voievod căzând ținutul Tutovei, cu oraşul
Bârlad, ținut care îşi avea hotarul în partea de sus, pe la Râşeşti‐
Fălciu, la Movila Răbâia.
153

V

asile Alecsandri despre „Iaşii în
1844”

După acestea doar câteva cuvinte, culese dintre
coperțile cărților şi revistelor vremii despre cei doi cerşetori
milostivi Ioan şi Ion, țărani români‐tutoveni, drept‐iubitori
creştini, nişte sfinți, cum erau catalogați, care au colindat
Moldova şi Iaşii în anii lui 1800, este nimerit ca pentru a avea o
imagine mai completă asupra vieții Iaşilor, dar şi a ținuturilor,
în acea vreme, să venim şi cu alte mărturii, ca să înțelegem şi
sfințenia celor doi. Dar nu numai.
Să parcurgem mai întâi câteva rânduri dintr‐o scrisoare
adresată de Vasile Alecsandri lui Mihail Kogălniceanu,
publicată în volumul „Călătorii şi studii” sub titlul „Iaşii în
1844”:
„Ori şi din care parte vine străinul la Iaşi, vie despre
Dunăre, despre Prut, sau despre Siret, i se înfățişează de
departe o panoramă măreață şi vrednică de a trage toată a lui
luare‐aminte. Pe coastele unor dealuri mici se întind pe malurile
Bahluiului şi în fața altor dealuri acoperite cu păduri şi cu vii
romantice, el vede o adunătură curioasă de case mari, ce par a fi
clădite unele deasupra altora, de turnuri bisericeşti ce răsar
printre ele ca nişte catarguri ʹnalte într‐un port. Acele palaturi,
fără arhitectură cunoscută, care, precum am zis, seamănă că se
acaț[...] între ele pe spetele lor, sunt cea mai vie icoană a
ambiției locuitorilor lor şi acele turnuri numeroase ce se ridică
în văzduh par ca nişte uriaşi ce ar căta la ei cu multă mirare şi
cu mare milă. Cu toate aceste, întrulocarea lor produce un efect
plăcut străinului, şi oraşul întreg, înşirându‐se în amfiteatru
deasupra frumosului şes al Bahluiului, înformează un tablou
original şi minunat cu zidirile sale albe, cu mulțimea sa de
acopereminte în fier alb, ce lucesc ca oglinzi sub razele soarelui
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şi în sfârşit cu tot farmecul unei politii ce are două fețe, una
orientală şi alta europenească.
Casele au început a se supune regulilor proporției, a se
împodobi cu coloane, cu ferestre largi şi luminoase, cu balcoane
desfățate; au început a ieşi în fața ulițelor, părăsind fundul
ogrăzilor unde se ascundeau mai înainte, a se îngrădi cu ostrețe
de lemn sau fier, dărâmând jos zăplazurile şi zidurile acele tari
care le dau un aer de cetăți; au început, într‐un cuvânt, a se
ridica pe planuri elegante şi plăcute ochilor.

Iaşul la 1800…

Aceste zidiri noi formează partea europenească a
oraşului. Cât pentru cea orientală, ea este reprezentată prin o
mulțime de hardughii vechi, nalte, strâmbe, mucede, cu pereții
afumați şi crăpați, cu ferestrele mici şi chioare, cu streşinile
putrede şi ascuțite, cu scările întunecate, cu odăile ofticoase, cu
ogrăzile mari şi pustii, cu grădinile pline de buruieni sălbatice şi
cu ziduri groase primprejur. Cuiburi de buhne, locuințe de
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stahii ce te înfiorează şi unde ți se pare că vezi zăcând câte un
matuf gârbov, cu ghigilic pe frunte, cu mătănii în mână şi care
hârcâieşte, ocărând necontenit câteva țigance zdremțeroase ce
stau dinaintea lui.
Mai adaugă la acest tablou câteva clopotnițe rotunde sau
cvadrate, fără stil cunoscut, câteva cişmele cu înscrieri greceşti
şi turceşti, şi vei avea o idee destul de lămurită despre acea
parte a Iaşilor pe care o numesc orientală, neavând alt cuvânt ca
să o botez mai bine.
Acum, amestecă‐le pe toate la un loc în închipuirea ta,
aruncă‐le ca nişte jucării dinaintea ochilor tăi, şi de vei produce
un totul neregulat şi neobişnuit, atunci vei dobândi o icoană
adevărată a capitalei noastre şi te vei încredința că nu este oraş
în lume alcătuit de mai multe contrasturi. Iaşii este un teatru
curios, decorat cu palaturi şi bordeie lipite împreună; actorii lui
sunt luxul şi sărăcia; iar comediile ce se joacă în toată ziua pe
scena lui poartă deosebite titluri, precum: Cine‐i mare, îi şi tare;
cine‐i mic, tot nimic, Şlicul şi pălăria, sau idei vechi şi idei noi.
Dealul Repedea, care este în fața Iaşilor, ne va sluji de
punct de pornire în călătoria ce întreprindem. Iată‐ne dar pe
vârful lui, având dinaintea ochilor în depărtare capitala
Moldovei, în dreapta şi în stânga munți acoperiți de vii
îmbelşugate şi sub picioarele noastre şoseaua ce duce spre
Galați şi care, şerpuind printre livezi vesele pân‐în vale, se
întinde ca o pânză albă pe şesul Bahluiului şi merge de se
pierde în sânul târgului. Priveliştea de aici este una din cele mai
frumoase şi mai minunate din țările noastre, unde sunt atâtea
privelişti minunate şi frumoase. Nu oi descrie‐o însă pentru ca
să nu stric impresia ce are a simți tot călătorul cu închipuire.
Ne pornim: copacii din toate părțile îmi întind crengile
lor încărcate de poame, dar fugarul meu, condeiul, nu mă lasă
să mă supun îndemnului ce‐mi fac. El a apucat la vale şi fuge ca
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un fulger, căci dealul Repedea nu poartă în zadar un nume atât
de potrivit. Iată că trecem pe dinaintea Socolei, acest parc
domnesc împodobit cu un palat elegant de vară, cu drumuri
nisipite ce se pierd sub bolte de frunze, ca bazinuri, cu mii de
flori ce umplu văzduhul de mirosuri plăcute, şi unde societatea
Iaşilor merge de se desfăteaze la umbra copacilor, gustând
dulceața serilor de vară şi ascultând simfoniile muzicii militare.
În fața acestui parc, în stânga şoselei, zărim Seminariul
Socolei, fabrică sfântă de popi, în care mulțime de tineri învață a
câştiga potcap pentru ca să aibă drept de a scăpa sufletele
creştineşti din ghearele mult poznaşului Scaraoțchi de
cornorată pomenire.

Ioan şi Ion de la Tutova – Cerşetori milostivi

Încă câteva sute de păsuri şi am ajuns la sfârşitul văii.
Acolo se începe acel vestit şes al Bahluiului ce se întinde cale de
mai multe poşte între două şiruri de dealuri, şi care se duce de
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se uneşte cu şesurile Prutului, pentru ca să coboare împreună
până‐n Dunăre. Aici dealurile Repedei şi ale Socolei se despart
fugind într‐o parte şi‐n alta; locul se deschide ca un port, şi
şoseaua se înaintează în linie dreaptă până în oraş.
Acum ne apropiem de Iaşi, lăsând în stânga valea
Nebunei, ce se ascunde cu numeroasele ei livezi din dosul unui
deal gol şi prăbuşit, pe a cărui culme se află ruinele Cetățuiei.
Această mică cetate a fost zidită la anul... de Duca Vodă şi s‐a
împotrivit adeseori năvălirii turcilor şi a tătarilor. Astăzi însă ea
este o mare risipă, locuită de vro trei călugări greci şi de mai
multe alte buhne.
Zidurile sale, odinioară atât de puternice, se dărâmă din
zi în zi mai mult sub coasa vremii, şi vântul pustietății acum
vâjâie prin meterezele lor, care răsunau odată falnic de
împuşcăturile voiniceşti. Înlăuntrul ogrăzii vezi un palat cu
două rânduri, gol, cu bolțile crăpate, cu uşile şi ferestrele
risipite, un schelet de piatră pustiu care îți umple sufletul de
jale; palatul lui Duca Vodă, locaş plin de suveniruri şi pe care
călugării l‐au prefăcut în hambar. Iatacul doamnei, în care te
scobori pe o scară strâmtă cioplită în pietrele pereților, acum e
plin de ciocălăie de păpuşoi!... Trist efect al nestatorniciei
timpului! Tristă pildă a schimbărilor lumeşti!
Celelalte zidiri ce se găsesc în Cetățuie sunt toate mai
mult sau mai puțin păstrate în întregime. Turnul cvadrat de
deasupra porții poate încă sluji multă vreme de cuşcă clopotelor
în lipsa prilejelor de războaie. Biserica, în care sunt portretele
lui Duca Vodă şi ale familiei sale, se află încă în bună stare şi
merită a fi arătată ca una din cele mai nimerite ce s‐au ridicat în
Moldova în veacul XVII. Iar din toate, cea mai curioasă şi mai
vrednică de însemnat este o bucătărie veche ce se vede aproape
de clopotniță, în dreapta, şi a cărei boltă sprintenă şi alcătuită
de trei bolți elegante, aşezate una asupra alteia, seamănă a fi
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lucru de vreun geniu al văzduhului, iar nu de om. Pereții săi pe
dinlăuntru sunt negri de fum şi lucesc ca marmura; forma sa
este rotundă şi bolta sa e atât de îndrăzneață că te miri cum de
se ține în aer şi mai ales cum de s‐a luptat cu elementurile, fără
a fi biruită nici de apă, nici de focuri, nici de cutremure?
Un palat domnesc, teatru atâtor mari întâmplări, cade în
ruine, când aproape de el o biată bucătărie, fără nici un suvenir
istoric, stă încă pe picioare după sute de ani! Ce suget măgulitor
pentru gastronomi! Ce izvor bogat de idei adânci asupra
deşertăciunii măririlor lumeşti pentru filozofi!
La picioarele dealului Cetățuiei, despre oraş, se văd
lucind pe şesul Bahluiului turnurile mănăstirii Frumoasa,
acoperite cu fier alb, şi, mai departe, pe un alt lanț de dealuri, se
zăreşte mănăstirea Galata, lângă care se află ruinele palatului
Ipsilanti. Aş dori mult să intru în sânul acestor două sfinte
locaşuri pentru ca să le vizitez cu amănuntul, dar cadrul acestei
scrisori nu mă iartă şi sunt dar silit a trece înainte, neputând
altă aduce la cunoştința ta, prietene, decât că Galata a fost zidită
în suvenirul mahalalei din Țarigrad, ce poartă acelaşi nume, şi
că Frumoasa a fost înzestrată cu un nume atât de cochet de
ctitorul ei... nu ştiu pentru ce.
Este însă un punct în partea şesului Bahluiului ce se
întinde dinaintea Frumoasei, pe care nu‐l pot trece cu vederea.
Acea grămadă mică de pământ slujeşte, în vremea
iarmaroacelor, de teatru osândelor de moarte. Pe vârful ei se
ridică spânzurătoarea, şi în sânul ei se îngroapă trupurile acelor
spânzurați. Loc îngrozitor, la care poporul se uită făcându‐şi
cruce cu frică! Mormânt afurisit şi plin de aducerea‐aminte a
atâtor fapte neomeneşti! Acea movilită se numeşte Movila
blestemată. Dar să ne grăbim a ne depărta de o privelişte atât de
ticăloasă şi a face în sfârşit intrarea noastră în capitala
Moldovei.
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Iată cele întâi case ale mahalalei Socola. Intrăm acum
între două şiruri de bordeie ce se întind pe marginile şoselei şi a
cărora înfățişare ticăloasă nu răspunde nicidecum la ideea
măreață ce câştigasem de oraşul Iaşilor, când îl priveam de pe
vârful Repedei.
Cele mai multe sunt crâşme proaste, ținute de jidovi
zdrențăroşi, şi printre ele de‐abia zăreşti câteva locuințe de
români. Acestea se deosebesc prin un aer de cochetărie ce
mulțumeşte privirea; pereții lor sunt văruiți mai cu multă grijă;
uşile, obloanele, stâlpii de lemn care sprijină streaşina sunt
frecați cu nisip galben şi lucesc vesel de departe; prispa îngustă
şi curată te îndeamnă a te odihni pe dânsa, şi perdelele albe ce
se arată la ferestre îți insuflă dorința de a intra înlăuntru. Casele
românilor sunt mici şi plăcute ca nişte jucării.
Dar să nu ne grăbim a judeca târgul de pe mahalale. Iaşii
seamănă foarte mult cu un boier îmbrăcat în haine scumpe şi
înconjurat de țigani cu zdrențe. Centrul său aşezat pe zarea
unui deal este compus de case mari şi frumoase în care
domneşte luxul, când dimpotrivă mahalalele lui împrăştiate pe
coastele acelui deal sunt alcătuite mai mult de bordeie acoperite
cu stuh, unde zace sărăcia. Capul poartă coroană şi picioarele
sunt goale!
Să trecem însă bariera şi, fără a mai cerceta în zadar dacă
şanțul ce înconjoară oraşul slujeşte de fortificare, să vedem care
va fi obiectul cel mai caracteristic ce ni se va înfățişa?
Ulițele lui nu sunt alta decât nişte lungi galerii de
contrasturi.
Lângă o casă mică şi ticăloasă, unde zăreşti printre
geamurile sparte vro duzină de jidovi grămădiți unii peste alții
şi lucrând într‐o atmosferă puturoasă, vezi o magazie mare şi
frumoasă cu ferestrele largi şi luminoase, în care strălucesc
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materii scumpe, bronzuri, cristaluri săpate, juvaeruri de aur,
într‐un cuvânt, tot felul de lucruri de lux.
Aproape
de
aceasta
întâlneşti o crâşmă scârnavă ce
pare că vroieşte a fermeca
trecătorii prin butelcile mari,
pline de rachiu stricat, care stau
înşirate pe laițele de la fereastră;
locaş mârşav ce‐ți insuflă
dezgust şi în care un jidov
zdrențuros speculează patimile
rele. Vine pe urmă o băcălie
înghesuită de panere cu roşcove,
cu măsline, cu piperi ş. c. I, în
mijlocul cărora şade un grec uns
Vasile Alecsandri
de untdelemn, ce priveşte cu
plăcere la fumul ciubucului său, ridicându‐se printre căpățânile
de zahăr, printre păpuşile de smochine şi printre măturile
spânzurate de bolta dughenei. După dânsa se arată ochilor un
şopron de câteva scânduri pârlite, în care străluceşte, la para
focului figura neagră a unui țigan fierar. Mii de scânteie zboară
împrejurul lui, în vreme ce el bate necontenit cu ciocanul peste
ilău şi formează un tablou cât se poate de pitoresc. Mai departe
se ridică o cafenea grecească plină de fesuri mari, de fustanele,
de figuri serioase cu bărbi lungi, de capete cu cealmale, care
stau împrăştiate pe laițele de la pereți. Felegenele de cafea,
ciubucele şi narghilelele joacă roluri însemnate în acea sală şi
fumul de tutun domneşte în toată nourimea sa. Iată acum o
spițerie nemțească lipită de o tutungerie armenească. Aceasta
poartă o fizionomie cu adevărat originală şi se poate numi
magazia cea mai deschisă decât toate, fiindcă peretele ei despre
uliță lipseşte mai întreg. Ea este împodobită în față‐i cu bucaluri
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mari pline de lulele, de imamele, de tutun; prin lăuntru este
ticsită de dulapuri, în care sunt întinse fel de fel de chisele
cusute cu fir, tot soiul de mătănii de mărgean sau de chihlimbar
şi prin colțuri stau grămezi de ciubuce de cireşi şi de iasomie.
Marfa orientală ce se vinde într‐însa, aşezarea‐i curioasă şi mai
ales figura caracteristică a armanului ce trage necontenit ciubuc
pe pragul uşii îi dau un aer străin din care un zugrav ar putea
face un tablou foarte original.
Aici un cofetar italian se loveşte de un crâşmar jidov; mai
colo un croitor francez se înghionteşte cu un ciubotar neamț;
mai departe o modistă parisiană dă brațul unui ceasornicar
svițer.

Iaşi ‐ 1845

Tablele de deasupra magaziilor sunt toate alcătuite în
limbi străine, şi mai ales în limba franceză, prelucrată după o
nouă ortografie.
Dar să păşim înainte, lăsând în stânga Podul‐lung, care
duce la Cerdacul lui Ferenț. Acum trecem podul de piatră
aruncat asupra Bahluiului, râu poznaş ce se face a curge la
picioarele Iaşilor, râu tainic pe care nu‐l vezi, dar pe care îl simți
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de departe! Autorul acestei meditări a cântat glodul Bahluiului,
şi fiindcă ne aflăm înglodați într‐un suget atât de bogat, găsesc
apropo ca să pomenesc şi eu ceva despre tina ce împodobeşte
mai totdeauna ulițele capitalei noastre. Ea merită a fi cunoscută
în lume, întocmai ca negurile Londrei, ca colbul Odesei, ca
umezeala Parisului, ca vântul înfocat al Neapolii (Sirocco) ş. c.
1. Adeseori Iaşii au o privire venețiană prin ulițele lui prefăcute
în canaluri mlăştinoase.
De unde tragem următoarea încheiere: că ieşeanul este o
ființă amfibie care trăieşte jumătate din viața lui pe uscat şi care
înoată în tină cealaltă jumătate. Viață plăcută şi vrednică de
dorit! Noi o recomandăm tuturor iubitorilor de trai molatic.”
*

S

ărăcie şi asistenţă socială

Despre Iaşi şi întinderea lui în vechime culegem
date importante de ştiut din lucrarea „Istoria oraşului Iaşi”.
Editura Junimea, 1980, redactori responsabili Constantin
Cihodaru şi Gheorghe Platon care, poziționând obiectivele,
scriu: „În partea de sus a pieței palatului se afla temnița
domnească, deasupra căreia Ştefan Tomşa zidise o biserică,
„Biserica de pe Poartă”. În fața ei erau plasate spânzurătorile.
Deşi aspectul locului era macabru, se circula totuşi pe lângă
zidul curții, pe actuala stradă Palat, căreia în vremea aceea i se
spunea Podul Spânzurătorilor. Trecea printre heleşteul Curții şi
heleşteul mânăstirii Galata, în mahalaua Broşteni, îndreptându‐
se spre Podul Roş. S‐a mai numit Ulița Gunoaielor (p.98).
În continuarea textelor suntem purtați către locul numit
„râpa Pevețoaiei” – lângă actuala stradă Cloşca, ca să ajungem
la un alt punct din periferia de atunci a oraşului. Locul unde „se
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aflau două mahalale locuite de tăbăcari, ale căror întreprinderi
nu puteau fi amplasate în interiorul oraşului. Una din ele,
Mahalaua Tălpălari, era locuită de meşteri din această branşă şi
de cerşetori (mişei). În vremurile mai vechi, locul a fost la
dispoziția mişeilor (p.102).
„A ajunge pe la „uşile străinilor” este cea mai mare
nenorocire pentru un om şi prin urmare o foarte crudă ocară
este cuvântul de calic.” Şi cu toate acestea, până la domina lui
Ioan Sturza, calicimea era oarecum privilegiată prin hrisov
domnesc. În Iaşi exista chiar Mahalaua Calicilor, reprezentată
prin breasla lor. Ea avea dreptul să ia parte la cortegiul
înmormântărilor, fiind reprezentată prin oameni aleşi din sânul
ei. Oameni care purtau toiaguri groase de ceară zugrăvite cu
flori şi poleială. Toiagurile erau atât de groase, că deabia doi
oameni puteau să ducă câte unul pe umerii lor.
Într‐o lucrare „Sărăcie şi asistență socială în spațiul
românesc” (secolul XVIII‐XX). Editura Colegiul Noua Europă,
Bucureşti, 2002, coordonator Ligia Livadă‐Cadeschi, Cuvânt
înainte de Paul H. Stahl, este pusă în discuție tocmai importanta
problemă a vieții persoanelor defavorizate.
Rezolvarea unor asemenea lucruri în țările occidentale dă
soluții unor situații asemănătoare din România, funcție de
condițiile locale. Nu numai ca urmare a stăpânirii boiereşti, a
năvălirii şi migrării armatelor străine, a existenței robilor țigani,
ori a populației autohtone sărace, cu formele de răscumpărare
de persoane, ci şi datorită problemelor de ansamblu care s‐au
cerut a fi rezolvate pe baza principiilor scrise de biserici, a
legiuirilor promovate de stat.
Studiile întreprinse marchează însăşi asistența socială din
zilele noastre.
După aproape două sute de ani de politici sociale, astăzi
gestul de a acorda sprijin celor aflați în lipsuri sau suferință de
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orice fel, nu‐i lipsit nici de conotații religioase, nici de cele
umane.
Săracul este un intermediar, pentru că – spune proverbul,
„Cine are milă de săraci, împrumută pe Domnul şi El îi va
răsplăti binefacerea”. Primind ajutorul solicitat, cerşetorul era
obligat să se roage Dumnezeului nostru pentru binefăcătorul
său. Actul caritabil trebuind să fie administrat, apare Cutia
milelor, ajungându‐se la contractul ‐ mântuire contra milostenie
– intermediarul fiind rugăciunea, de aici şi gândirea religioasă
dar şi politica vremii, cu prevederea: „Ticăloşii săraci lipsiți de
hrana vieții… cu toții, de la mic şi până la mare, ziua şi noaptea,
cu un grai către milostivul Dumnezeu, strigă şi se roagă pentru
îndelungarea cu fericire a luminaților anii înălțimii Tale, ca să
fie mulți şi fericiți întru nesăvârşita oblăduire.”
Deşi era şi părerea că „e mai bine să împarți averea
săracilor decât să o dăruieşti bisericilor şi să le îmbogățeşti”,
totuşi, un domnitor ca Alexandru Ipsilante hărăzea că
milostenia făcută bisericii şi mânăstirii era cea mai cinstită şi
folositoare.
În felul acesta călugărul sau preotul devenea nu atât
privilegiatul, cât mai ales purtătorul de bine pentru sărac,
pentru că „ a ajuta pre cei lăcuitori într‐însele cu cele de
trebuință, fiindcă şi ei se află slujind lor întru cele sufleteşti,
rugându‐se lui Dumnezeu pentru spăşania sufletelor…”
Însăşi mânăstirile rămâneau datoare să practice
milostenia. Un hrisov din 10 septembrie 1798 arată că fiind
înzestrate de ctitori cu averi, iar de domni cu orânduieli şi
canoane, ele economisind şi chivernisind rămâneau să stea în
veci la starea lor, pentru faceri de bine de‐a pururi şi ajutorul
celor săraci.
De la milostenia bisericească, pomenile princiare,
versiune laică a celor ecleziastice, deveneau forme primare de
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instituționalizare a asistenței laice. Iar la mijlocul secolului al
XVIII, urmare a iluminismului, obligația autorității publice
pentru asistența socială începea să devină fapt. Explicabil de
vreme ce mijloacele private şi bisericeşti erau insuficiente, iar
spitalele erau doar instrumente de menținere a ordinii sociale.
Între anii 1755‐1765, dragostea de oameni înceta a fi rezultatul
grației divine, devenind o înclinație naturală a ființelor umane
pentru filantropie.
Enciclopediştii apreciau binefacerea ca o filozofie în
acțiune. O filantropie a progresului.
Filantropia era recunoaşterea supremației actului social,
în timp ce caritatea – o mărturie a iubirii de Dumnezeu. În timp
ce filantropul nu aşteaptă nimic de la Dumnezeu, caritatea era
grație Divină. Filantropul neaşteptând recompense spirituale,
făcea ca asistența să devină act civic. Ieşit din domeniul religios.
Secolul XVIII nu înseamnă însă grijă pentru săracul
popular. Pentru omul de rând. Aceasta o spune şi un hrisov din
martie 1734: „facerea de bine… e a fiecăruia după măsura stării
sale… Marele favorit al facerii de bine devine reprezentantul
sărăcit al unor categorii sociale, de regulă a celei avute, care nu‐
şi etalează public sărăcia.
Sărăcie înseamnă cerşetorie.
Să reamintim că cerşetorii la Iaşi au avut breasla lor încă
din timpul lui Ştefan cel Mare, dar statutul breslei mişeilor
apare abia pe la 1667 Documentele care constituie dovada
sigură a existenței breslei calicilor la Iaşi, spun că veniturile le
provenea din mila domnească dar şi din cerşit. Erau
contabilizate de o cutie a breslei – numită şi Cutia milelor care
stabilea şi modalitatea de cheltuire a banilor. Populația breslei o
forma toți defavorizații şi bolnavii. În fruntea breslei stătea un
staroste ales pe viață de breslaşi şi confirmat de mitropolit.
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Cartea de întărire a statutului, din 1791, dată de
arhiepiscopul Ambrozie, este un adevărat cod de breaslă care
prevede: „milosârdia cea arătată către săraci o socoteşte
Dumnezeu ca însuşi pentru sine…miluind pe sărac bine faceți,
pentru că îndatoriți pe Dumnezeu… milostivirile ce se vor
strânge nu într‐alt chip să o cheltuiască, ci după scopul
dătătorilor, adică pentru hrana sa dar nu la beție sau alte
nelegiuite fapte.”…
Săracii nu trebuiau să cerşească decât pentru o zi, două,
maximum o săptămână, dar să nu se obrăznicească umblând de
dimineața până în seară pentru că altminteri devin „iubitori de
argint”. „Şi când or umbla să nu facă nicăieri gâlceavă, sfezi,
bătăi, mai ales în pridvoarele bisericilor, să nu se facă bolnavi
nefiind, să nu‐şi zădărască rănile sale ca să plece spre milă…
căci aceasta este înşelăciune; să se ostenească care va putea cu
lucrul mâinilor, căci mare păcat iaste celuia a cere milostenie,
care poate însuşi să se hrănească.”
Starostii aveau o autoritate foarte mare. Mahalaua le
aparținea şi ei păstrau ordinea acolo, fără voia lor nu se putea
nimeni aşeza. În fiecare an ei alcătuiau catagrafia locuințelor şi
a locuitorilor lor pe care o depuneau la visteria statului în
vederea împărțirii ajutoarelor: un ban pe zi şi odată pe an
îmbrăcăminte şi încălțăminte. Dacă s‐ar fi luat la ceartă în fața
bisericilor ori ar fi săvârşit alte fapte contrare regulilor, erau
şterşi de pe lista adevăraților cerşetori.
Exista obiceiul împământenit ca bunurile decedatului ‐
cocioaba şi zdrențele rămase – să revină breslei. Era vai şi amar
de acel membru al breslei care s‐ar fi încumetat să fure de la
colegul său. Un asemenea vinovat era bătut cu vergile în fața
întregii comunități şi îndepărtat din rândurile membrilor ei. Şi
aceasta pentru totdeauna.
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Despre crearea breslei, un scriitor, Mircea Filip, notează
că acestea, în calitate de persoane juridice dețineau nu numai
sediul din mahalaua unde locuiau, ci şi steagul şi lumânarea
breslei. Care ajungea până la înălțimea unui om. Cea a
talpălarilor de la Iaşi ajungea la 180 cm, iar greutatea ei ajungea
la 90‐100 ocale, încât abia o purtau pe umeri doi oameni
zdraveni. Adesea lumânarea era prevăzută cu elemente de
protecție: pânză, muşama pictată, toc de piele etc.
Breslei îi aparținea şi arhiva, banii păstrați în Cutia
breslei. Aceasta era fabricată din lemn de esență tare, totul ornat
în lemn şi metal. Doar mecanismul de închidere‐deschidere îi
asigura funcționalitatea pe care numai starostele o cunoştea…
La 1738, Grigore Ghica împuternicea pe starostele
calicilor să strângă la breasla sa pe toți orbii, şchiopii şi ologii de
acolo, punându‐i sub ascultarea sa şi scoțându‐i de sub
angheriile pârcălabului şi a târgoveților…
La sfârşitul secolului al XVIII‐lea şi la începutul celui
următor, prezența cerşetorilor devine supărătoare, iar dreptul
de a trăi din mila colectivității îndoielnic;
„oare mulțimea ceia de cerşetori care
mişună în străzile şi răspântiile oraşului
Bucureşti, ale târgurilor şi satelor,
adeseori sănătoşi şi zdraveni, mulți chiar
foarte sănătoşi, nu vine tot din cauza
lenei?”
Un proiect de cod redactat în 1766
de juristul Mihail Fotino vehicula ceea ce
era proaspăt în Europa acelei vremi:
obligativitatea muncii pentru persoanele
valide şi admiterea cerşitului public
numai în cazul bătrânilor şi infirmilor.
Începând din anul 1780 se
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„interzicea cerşetorilor valizi să ceară de pomană în locuri
publice”: „să‐i strângă pe toți de prin toate mahalalele, de prin
târg şi de prin tot Bucureştiul şi însuşi aga să‐i cerceteze pe
rând, pe fiecare în parte şi câți vor fi cu adevărat nevrednici de
muncă, nici de altfel de slujbă şi posluşanie la nimic aceia să
rămâie în ceea ce s–au aflat a să ținea cu mila de pă la norod,
însă numai cei care sunt de tot nevrednici, orbi, şchiopi,
ciungi.”
În
1794
Alexandru
Constantin
Moruzi
scria
Mitropolitului că cerşetorii infirmi îngreuiau însăşi
„închinăciunea şi a asculta sfintele slujbe.”
Asigurându‐le traiul şi îndepărtarea de locurile publice,
domnul aloca 50 de taleri pe lună din venitul ocnelor şi sugera
mitropolitului înființarea cutiilor de milostenie la toate
bisericile şi mânăstirile. Banii, se strângeau la mitropolie, erau
administrați de Mitropolit, cu implicarea poliției vremii.
Cu timpul săracii străzilor devin beneficiari ai spitalelor
pentru săraci şi bolnavi, creşte obligația familiei de a se îngriji
de ei. Cartea românească de învățătură şi Îndreptarea legii
prevedeau decăderea părinților din drepturile părinteşti dacă‐şi
trimiteau fiul bolnav la spital (aziluri). În situația inversă, când
fiul îşi trimitea tatăl unde zac calicii şi oamenii bolnavi, fiul
urma a fi pedepsit ca un „ucigătoriu ce face ucidere grabnică.”
Pe la 1778 sunt atestați medicii publici, iar la 1816
doctorii săracilor.
Instituția Cutia Milelor este reglementată într‐un hrisov
din ianuarie 1798, când se stabileşte scopul, veniturile şi modul
ei de funcționare: „pentru mângâierea şi ajutorul celor ce din
curgerea vremii ori din naştere sau după naştere, i‐au gonit şi i‐
au dus în starea unei mari sărăcii…, ca toți ce au hotărât a lăcui
în poliție şi mai ales cei mari şi sprijinitorii norodului, trebuie a
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socoti aceasta ca o lege din fire nepovățuită de la altul şi ca o
datorie obştească şi fără tăgăduire.”
Veniturile instituției „Cutia Milelor” erau diverse – spun
studiile: bani din visteria țării, din chiar caseta Domnului, taxe
din oierit, dijmărit, vinărit, vămi şi de la ocne, de la clerul
bisericesc, taxe de la cumpărarea serviciilor publice (isprăvnicie,
privighetorat), taxe din impunerea boierilor, a negustorilor,
breslelor, vânzarea tutunului şi a alcoolului, din tranzacțiile
privind vânzarea‐cumpărarea bunurilor etc. Şi adăugau la cele
menționate averea rămasă de la morții fără moştenitori,
amenzile de la cei care încălcau morala publică etc. Orice ajutor
era aprobat prin anaforă domnească. De aici explicația că
beneficiari erau în primul rând foştii slujbaşi domneşti ajunşi la
bătrânețe ori în stare de boală. Urmau văduvele şi copiii lor, la
oamenii săraci, măritişul fetelor fiind ajutorul frecvent dat celor
din mahalalele târgurilor.
Din Cutie erau plătiți şi funcționarii proprii instituției,
doctorii aşezămintelor, dascălii… În caz când nu existau bani,
se achitau mai întâi lefurile slujitorilor pentru că „leafa ce se dă
săracilor nu are asemănare cu leafa inginerului, fiindcă aceea
este milă iar a inginerului este simbrie.”
Dintr‐o scrisoare a Mitropolitului adresată la 7 iulie 1793
către creştinii din Bucureşti, rezultă că nu prea se îngrămădea
populația să îndestuleze Cutia Milelor: „din care văzut iaste că
nici o căldură de dragoste spre cei de o credință lipsiți creştini
nu arată lăcuitorii pământului nostru. Şi săracii creştini pe care
Hristos îi numeşte frați să piară de foame şi de frig înaintea
ochilor lor şi să nu‐i ajute…”
Alte paragrafe ale scrisorii învederează că gestul caritabil
servea scăpătatului (din boierie), nu săracului, cerşetorului de
pe stradă.
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Cutia Milelor, devenită Casa Milelor, va funcționa şi
după 1831, beneficiari caritabili ai asistenței fiind copilul sărac,
abandonat sau orfan (orfanotropia). Regulamentul Organic
(1831‐1832) a stabilit norme de păzire a sănătății publice în
spitale, şcoli publice şi casele făcătoare de bine şi de folos
obştesc. Instituțiile în cauză erau puse sub supravegherea unui
Comitet Central, alcătuit din epitropiile în funcție, iar bugetul
supus aprobării obşteştii obicinuite Adunări.
Legea din 1864 avea să stabilească distinct de bugetul
statului, pe cel al instituției de utilitate publică, destinat
asistenței sociale.
Comentând firul organizării sociale a calicimii trebuie să
reamintim celor interesați că profesorul Gh. Ghibănescu are
publicat în revista „Ion Neculce”, fascicola 4/1924 un studiu
larg despre „Breasla mişeilor şi locul calicilor din Iaşi (p.81‐111)
care clarifică multe probleme din ceea ce a scris şi N.A.Bogdan
despre aceasta, cei doi fiind colaboratori apropiați în editarea
publicației citate.
Atârnând de Mitropolie, breasla calicilor, stabilită în zona
Mitropoliei, datând din vremea lui Ştefan cel Mare, a avut
propria‐i organizare. Primul ei staroste se pare că a fost unul
Stan Mierăuț, care cu alți 11 calici au locuit în 11 bordeie făcute
în râpa dealului. Urmează ca staroste unul Badiul peste 29
calici şi un al treilea Grigore, staroste peste doar 8 calici din
timpul Movileştilor, când Capitala Moldovei era la locul ei
vechi, la Suceava.
Locul de domiciliu al calicilor, evoluția lor ca număr,
însăşi organizarea şi modul de supraviețuire a lor, fiind
probleme de largă specialitate, lăsăm cititorii să le adâncească
din bibliografia citată.
*
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Subliniem, totuşi, ceea ce menționa şi Elena Vulcănescu
(Convorbiri literare nr.3, martie 2008) că însăşi literatura (Ion
Creangă, de exemplu) s‐a ocupat de această categorie socială a
„nevolnicilor şi betegilor”.
Descrişi ca nişte „căzuți din puterea minții sau a
trupului”, năvălind la praznice, alergând în locuri publice,
văicărindu‐se în proză sau versuri, cu rostirea unor cântece
duioase, de genul „lumânărelele mele, dragele mele”, zăcând pe
ulițe, ciungii, ologii, orbii ori deşirații, tot ei erau aceeaşi care, în
alte împrejurări, se manifestau ca oameni‐oameni…
Aşezați în mahalaua Calicimii, care pe la 1870 se întindea
până la gara mare a Iaşului, la sărbători, ni se spune, lumea se
aduna să vadă priveliştea dinaintea crâşmei lui Grigore Vander,
unde „ologii, ciungii şi gheboşii, îndestulați de pomană, se
încingeau la hore, ca şi cum neam de neamul lor n‐ar fi fost de
când lumea olog sau ghebos.”
Acolo, în întunericul serii, tulburarea, păruiala,
încăierarea şi luptele în cârje sau cu picioarele de lemn,
constituia „o manifestare a unei şleahte ponosite, dar oameni. O
vale a plângerii care revărsa şi contamina, într‐un fel, întreg
târgul.”
Stăpânirea calicilor din Iaşi, cu întăriri domneşti, ca şi
unele privilegii care li se crează, devin mai clare, cercetând tot
documentația lui Gh.Ghibănescu din revista „Ion Neculce”, pe
care noi le înscriem la Addenda din cartea de față.
Nu fără însă a menționa unele schimbări ale staroştilor
care au avut loc în timpul mitropolitului Veniamin Costache,
amintite de Gh. Ghibănescu în „Ion Neculce” (fascicola 4/1924,
p.110‐111), care atestă nu numai implicarea Mitropoliei în
coordonarea activității breslei, ci şi modul cum îi erau schimbați
conducătorii de la o perioadă la alta.
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Deci, la 19 iunie 1816, din Iaşi, Veniamin Costachi întărea
pe Procopie Orbul de staroste: „Viind înaintea noastră toată
breasla cerşitorilor de aicea din Iaşi şi jăluindusă că nu sânt
mulțămiți de Aftanasie picior de lemn, ce leau fost staroste până
acum pentru multe strâmbătăți şi supărări ce face, carea a lor
jalobă dovedindu‐să adevărată după cercetarea ce s‐au făcut cu
primirea şi alegerea tuturor li sau orânduit pe Procopie Orbul
carele şi mai înainte au fost staroste şi sau purtat cu bună
orânduială. Drept aceaia poruncituiau îndatorit ca să urmeze cu
toată cuviincioasa bună orânduială spre a lipsi cu totul
strâmbătățile şi gâlcevile dintre dânşii, iar care să vor arăta
împrotivitori bunelor povățuiri îndatorim pe numitul staroste
al arăta pe unul ca acela aicea la Mitropolie, şi după vinovățiia
lui i să va face înfrânare; asemenea şi ei dacă vor pătimi vreo
asuprire despre starostele lor vom face iarăşi aicia arătare, şi
după dreptate li să va face punere la cale.
La 1829, august 16, Iaşi, Veniamin orânduia ca staroste pe
Mihai Orbul: „După jalobă ce au dat cătră noi toată breasla
cerşitorilor de aicia din oraşul Iaşii că starostele ce sau rânduit
încă în anul 1807, anume Tanasă picior de lemn, că de vreo 4 ani
cu totul sau netrebnicit necăutând trebile slujbei, ce numai de
beție şi altele asemenea răle urmări păzind, a căror jalobă
cercetândusă de cătră duhovniceasca decasterie sau găsit
adevărate au cerut cu priimirea tuturora ca să să orânduiască
lor staroste pe Mihai Ortul carele de multă vreame petrece între
ei cu bune urmări. Drept aceaia cu primirea tuturora fiind cerut
Mihaiu sau rânduit de noi staroste pe el, căruia, i sau poroncit
ca să urmeze toată cuviincioasa bună rânduială spre a lipsi cu
totul strâmbătățile şi gâlcevile urmate ca până acum între
dânşii.”
La 1831, Ghenar, 24,Iaşi era orânduit staroste Dumitru
Ciuntul – de acelaşi mitropolit:” Prin jalobă ce au dat cătră mine
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breasla cerşetorilor calici de aicia din Eşi, au făcut arătata
nemulțămirea ce au cu rânduitul lor staroste din trecutul an
1829 August 16 anume Mihai Orbul, a cărora jalobă după
cercetarea ce i sʹau făcut dovedindusă adevărată, cu toții întrʹun
glas au cerut a li să rândui pe Dumitru Ciuntul tot dintre dânşii,
care are bune şi neprihănite urmări. Drept aceaia întru
îndeplinirea cererii jăluitorilor sau rânduit de cătră noi staroste
pe cerutul de toată breasla Dumitru, căruia i sʹa poroncit ca să
să poarte cu toată căzuta rânduială spre a lipsi dintre breaslă
strâmbătățile şi gâlcevile urmate ca până acum.
La 1841, Decembrie 4, Iaşi, Veniamin rânduia staroste pe
Toader Cizmarul, orbul: „Cu mila lui Dumnezău Veniamin
Mitropolit Moldaviei şi Cavaler.
Breasla nevolnicilor de aice din Iaşi prin jalobă cu carea
au intrat cătră noi niau făcut arătare că starostele ce i‐au avut
pân acum Mihail Orbul săvărşindusă din viață, au ales în locul
lui pe Toader Cizmarul Orbul să le fie staroste şi au cerut de la
noi a lui întărire. Deci învoindule cerire, după obiceiul ce să
păzăşte, întărim şi noi a lui aşăzare şi poroncim tuturora ai da
cuviintoasa supunere şi ascultare după datorie.”
La 1844, Aprile 7, Iaşi, Mitropolitul Meletie dădea o Carte
de întărire a rânduielilor breslei mesărilor „ca să să păzească
rânduiala lor…precum s‐au urmat din veac.”
„După cum au întărit alți frați arhierei ciau fost mai
înainte de noi ocârmuitori scaunului sfintei Mitropolii spre
paza bunei rândueli a breslei mesărilor de aice din oraşul Eşii,
aşâjdere şi noi întărim cu arhierească legătură ca să să păzască
rânduiala lor întru toată buna aşăzare precum sau urmat din
veac.”
Ni se pare demnă de reținut şi anecdotica lui Gh.
Ghibănescu care învederează atitudinea restului poporănimii
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față de ceea ce însemna traiul de mişel în vremurile la care ne‐
am referit:
„Era primar D. Gusti. Primăria luase actele calicilor şi le
păstra în arhiva Casieriei. Venind vremea să se dea nume la mai
multe străzi, primarele dornic de a reînvia breasla a propus să
se dea străzii numele de strada mişeilor. Nu mică‐i fu surpriza
popularului primar, când o delegație de cetățeni ce‐şi aveau
case pe vechiul loc al calicilor, veniră să protesteze că nʹau greşit
cu nimica contra Primarului ca să‐i condamne să stea pe strada
mişeilor!
D. Gusti simți jignirea adusă sentimentului de cinste al
cetățenilor; şi atunci dădu nume străzii, strada Petru Rareş, ca
cel ce a organizat breasla şi a dăruit mişeilor locul dintre râpa
Pevețoaei şi izvoarele din sus despre Papăjemnă”, conchide
Ghibănescu. Tot în Addenda şi „Împărțirea oraşului Iaşi pe
cvartaluri din punct de vedre administrativ şi zonal, la 24
august 1832.
*

B

arbu Lăutaru şi bresla lăutarilor

Printre multe alte bresle, în Iaşi a existat o
breaslă a muzicanților, a lăutarilor sau a scripcarilor a cărei
staroste pe la anul 1804, şi multă vreme apoi, a fost renumitul,
neîntrecutul, Barbu Lăutaru.
Tatăl său s‐a numit Stan Barbu şi locuia în mahalaua cu
numele Frecău. Avea ca soție pe Ilinca sau Glafira, sursele
documentare fiind oscilatorie cu identificarea exactă a numelui
ei. Stan făcea parte dintre robii țigani ai timpului, dar şi el
condusese starostia lăutarilor ieşeni pe la sfârşitul secolului al
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XVIII‐lea şi începutul celui de al XIX‐lea. Lăutar talentat de
toată isprava, fiul său Vasile, recte Barbu Lăutaru, avea să‐l
întreacă în meşteşug şi inspirațiile care numai Dumnezeu şi
munca lui puteau să i le dea şi să i le conserve, exersând
împreună cu taraful pe care‐l conducea.
Barbu Lăutaru a avut trei fii: Ghorghe, Ioan şi Vasile,
care răspundeau la apelativul Scripcaru, dat de însăşi meseria
lor şi a tatălui şi bunicului lor – cântatul la scripcă. Meseriaşi
vrednici, ei aveau să‐şi răscumpere libertatea ieşind din robie la
anul 1845, întocmai cum se prevedea în „Condica de Prescrierea
birnicilor şi a dezrobiților țigani din oraşul Eşi din 6 iulie 1845.
Staroste al lăutarilor, cântăreț la scripcă şi nu numai la ea,
pentru că undeva era înfățişat cântând şi la cobză, iar într‐un
desen realizat de Carol Popp de Szathmary este arătat cântând
la nai, iar într‐un foileton publicat în săptămânalul francez „La
vie parisienne” din 28 noiembrie 1874 apare în calitate de
violonist.
Cum cunoscătorii vremurilor trecute susțin că atunci
tarafele erau alcătuite dintr‐un scripcar, un naist şi un cobzar,
înseamnă că Barbu Lăutaru ştia să cânte la mai multe
instrumente, fiind un adevărat virtuos. Se spune că nu cunoştea
notele muzicale dar avea un auz muzical şi o deprindere care
completa memoria sa extraordinară, cu care încălzea, de fiecare
dată, auditoriul. Mulți susțin că lăutarul putea să reproducă
fără nici o dificultate cele mai grele pasaje muzicale, indiferent
de stilul lor, adaptâdu‐le din mers, pentru orice instrument.
Taraful său avea un repertoriu amplu format din doine şi
hore, balade istorice şi haiduceşti, apreciate în saloanele
boiereşti dar şi la chefurile ocazionale.
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Casa Balş (actuala clădire a Filarmonicii Iaşi)

Dansurile de salon, cadrilul, valsul, mazurca, toate erau
interpretate cu virtuozitate şi sensibilitate. Ştia să stoarcă
lacrimi, fie că executa romanțe cu melodia sălbatecă din „Tu‐mi
ziceai odată”, fie că se lansa în marşuri naționale ori cântece
țigăneşti, totul era o revărsare de sentimente, izbucnire nebună
şi melancolică ale pustietăților vieții, impunându‐se,
internațional, ca un genial virtuos român, de nimeni neîntrecut.
Că aşa este, o spun în documente înaintaşii,
documentariştii. Se ştie că în 1846, în decembrie, Frantz Liszt,
cel care a compus neuitata „Rapsodie română”, a făcut un
turneu în Transilvania, Muntenia şi Moldova. La Iaşi a fost
întâmpinat şi găzduit de Alecu Balş, boier amator de literatură
şi artă, în casa căruia ființa un vestit salon literar. Aici i‐a
cunoscut Liszt pe intelectualii de frunte ai Moldovei, pe Gh.
Asachi şi Constantin Negri. Atunci musafirul a dat trei
concerte: unul la palatul lui Alecu Balş, celelalte la Teatrul
Național (de mai târziu), total gratuite. Fondurile adunate –
erau destinate săracilor. Cu „Uvertura Moldova” de
A.Flechtenmacher dar şi variațiuni pe hore şi muzică populară
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moldovenească din repertoriul propriu, concertele au fost un
mare succes. În cinstea lui, Domnitorul Dimitrie Sturdza a
dispus baterea unei monede de aur comemorativă.
Se zice că atunci Liszt s‐a întâlnit cu Barbu Lăutaru, iar
mai târziu, în primăvara anului 1847, şi cu Vasile Alecsandri.
În volumul „Lăutarii de ieri şi de azi” (Ed. a II‐a,
Bucureşti, Editura Du Style, 1996), Viorel Cozma redă ceea ce
scrisese săptămânalul francez în 1874, care‐l făcuse
monumental pe Barbu Lăutaru (p.43‐45): „Liszt asculta mereu
pe un scaun de stejar, mânca cu ochii pe lăutari şi uneori nervii
lui simțeau zguduituri, care se oglindeau pe fața sa cea iscusită.
Când ultimul acord se auzi, el îşi apucă mâinile şi pieptul
său apăsat avu un suspin de uşurare.
‐ Ah! cât e de frumos! zise el. Toți boierii bătură din
palme; Liszt luă din buzunarul său un pumn de galbeni şi
turnându‐i în paharul lăutarului zise: «Să bem amândoi,
lăutarule!»

Frantz Liszt – concertează la 18 ianuarie 1847 în casa
vistiernicului Alecu Balş
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Amândoi ciocniră paharele. Liszt era atât de impresionat
încât tremura, când turna pe al său. În fundul sălii, boierii,
deprinşi cu aceste curioase melodii, vorbeau între dânşii,
punând după fiecare bucată câțiva galbeni în paharul
minunatului lăutar. După câteva momente Liszt se sculă şi
îndreptându‐se către lăutar, îi zise: «Barbule, m‐ai făcut să
cunosc muzica ta; am să te fac s‐o cunoşti pe a mea».
Bătrânul lăutar, drept răspuns, puse mâinile la piept şi se
închină până la pământ. Liszt se puse la clavir în mijlocul unei
tăceri ce se făcu deodată. Lăutarul cu scripca în mână asculta cu
luare aminte fără a pierde din vedere pe tainicul muzicant. Liszt
începu cu un preludiu, apoi sub îmboldirea inspirației lui
extraordinare şi a încordării nervilor săi, improviză (pe) un
marş unguresc al cărui cântec lung şi melodios domina mereu
în mijlocul arpegiilor, trilurilor şi greutăților înspăimântătoare
cu care împodobea cântecul său. Apoi însuflețindu‐se, îmbătat
de melodie, cu fața sa galbenă şi caracteristică şi cu capul dat pe
spate, cu ochii pe jumătate închişi, mergea de la un capăt al
clavirului la celălalt, făcea să curgă din degetele sale o ploaie de
mărgăritare, care veneau cu încetul să se contopească în întâiul
motiv; degetele sale, cu o repeziciune de necrezut, alergau pe
clavir, făcând să se audă notele metalice, spre a reveni mereu la
acel cântec de la început, mare, magistral şi trist, ca un cântec de
organ [orgă, n. V. C.]. Era în adevăr prea frumos. Niciodată
Liszt nu se ridicase la o aşa înălțime: boierii ascultau fără a
pricepe ceva, lăutarul însă pricepea; mânca cu ochii pe cel ce
cânta, nu pierdea nici o notă şi fizionomia sa era straniu mişcată
în tot timpul acestei strălucite improvizări.
Liszt se sculă în mijlocul aplauzelor frenetice ale
adunării. Barbu Lăutarul se duse drept la dânsul şi dându‐i la
rândul său un pahar de şampanie, îi zise româneşte: «La rândul
meu stăpâne, te rog să bei!»
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Paharele se ciocniră din nou.
‐ Barbule, lăutarule, îi zise Liszt, ce zici de această
melodie?
‐ E aşa de frumoasă, stăpâne, ‐ suspină bătrânul lăutar ‐
că, dacă‐mi dai voie, am să încerc să ți‐o cânt şi eu. Liszt zâmbi
cu un aer de neîncredere, făcând semn cu capul că primeşte.
Lăutarul se întoarse către taraful său şi după ce puse
scripca la gât, începu a cânta marşul unguresc.
Nimic nu fu uitat, nici trilurile, nici arpegiile, nici
variațiunile cu notele repetate, nici acele adorabile treceri din
semiton în semiton care‐i sunt atât de obişnuite, pentru a reveni
la întâiul său motiv. Barbu Lăutarul cânta cu amănunțime pe
scripca sa toată improvizațiunea pianistului ce asculta
înspăimântat opera, care cu un moment mai înainte o cântase
pe clavir pentru întâia dată şi pe care poate o şi uitase. Taraful
său îl urma cu preciziune, observând nuanțele şi uitându‐se
drept la Barbu care mergea cu cântecul înainte, străpungând
inima lui Liszt.
Când se sfârşi cântecul, Liszt se sculă deodată şi mergând
drept la bătrânul Barbu, îl sărută călduros, apoi luând, după
vechiul obicei, paharul cu şampanie, i‐l întinse, zicându‐i:
‐ Bea, Barbule lăutar, stăpânul meu, bea, căci Dumnezeu
te‐a făcut artist, şi tu eşti mai mare decât mine!”
*
Barbu Lăutaru a locuit în mahalua Zlataust. Aici există şi
biserica Zlataust unde a fost cimitirul central al oraşului Iaşi. A
fost construită de domnitorul Gh. Duca în numai 30 de zile,
lăsând‐o cadou , drept compensare, comunității greceşti, căreia
îi confiscase Mânăstirea Hlinca. Lua locul altor biserici din lemn
ridicate de Ştefan Tomşa în 1563.
„La întretăierea actualelor străzi Bucşinescu şi Elena
Doamna, sub biserica mânăstirii Sf. Ioan Zlataust, la începutul
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secolului al XVII‐lea, se afla marginea oraşului. Ştefan Tomşa,
în prima domnie, probabil, după construirea bisericii amintite, a
pus să se prelungească Ulița Făinei spre pârâul Câcaina. Au fost
amenajate dughene şi noua stradă care s‐a format a fost numită
„Podul lui Ştefan Vodă”, Podul lui Ştefan Tomşa făcea parte din
Târgul Vechi, iar dughenele ajungeau, probabil, până la capătul
„Podului de Piatră” a lui Ştefan Vodă de peste Câcaina, scriu
Constantin Cihodaru şi Gheorghe Platon, redactorii volumului
„Istoria oraşului Iaşi”, Editura Junimea, Iaşi, 1980.

Biserica Zlataust

Iar N.A. Bogdan, tot în „Istoria oraşului Iaşi” scrie despre
breasla lăutarilor şi oamenii ei:„Cu un veac şi ceva mai înainte
nu era chef în Iaşi, nu era cumătrie, masă mare, nuntă sau
sindrofie, la sărac ca şi la bogat, în Curtea Domnească ca şi în
fundul Păcurarilor, fără ca un taraf de lăutari, mai mic sau mai
numeros, să nu‐şi arate meşteşugul, scoțând sunete, când de
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jale, când de veselie, din scripci, cobze, naiuri sau clarineturi, iar
din glasurile lor duioase să nu tragă câteva gorgoane pe nas, cu
oh! şi ah! pe ton oriental, ce sămăna mai mult cu cântările
bisericeşti, decât cu melodiile ce le auzim astăzi de obicei.
Lăutarii erau atunci la preț; dar cu meseria aceasta se
ocupau mai ales numai țiganii eliberați, care aveau o aptitudine
specială pentru muzică, cum nici un neam altul un putea să li se
asemene. O mahala întreagă a Iaşului era ocupată în mare parte
de lăutari: Țigănimea Domnească.
În afară de tarafurile de lăutari nu exista în tot oraşul
altă muzică decât cea a lui Vodă, alcătuită din câțiva străini şi
mai ales greci şi turci, cari compuneau Meterhaneaua. domnească;
dar aceasta nʹavea îngăduința de a cânta decât la Curte.
Ne spune M. Drăghici, (Istoria Moldovei, I), că pe vremea
lui Scarlat Calimah‐Vodă, fiind trimeşi la Kişinău doi boeri
ieşeni ca să salute pe împăratul Alexandru I, ce venea să
inspecteze Basarabia, încorporată de curând, aceia luară din Iaşi
cu ei şi un taraf de lăutari, din cei mai buni cântăreți, între cari
se deosebea unul Matasă şi altul Angheluță, ce şʹau lăsat nume
trainic în pământul acesta despre talentul ce avea a cânta şi a
purta arcuşul. Lingă dânşii au stat privindu‐i Monarhul
îndelungat, mirându‐se cum executau ariile fără de note, şi cu
ce melodie intona strofele cântecelor naționale ca adevărați
artişti, dăruindu‐le, 1000 de ruble !
Breasla lăutarilor ajunsese la apogeul său pe vremea lui
Bărbu, starostele breslei, cântat de Vasile Alecsandri, când boerii
se întreceau care mai de care în dare de baluri şi de petreceri,
pentru ca Barbu să le cânte de dor şi de veselie.
Starostele de lăutari era obligat să dee în fiecare an
poclon Ârmaşului celui mare, aşa că Barbu plăteşte 500 lei pe
an; iar un urmaş al său, Ioan Pricoliciu, „a avut plecare a da
chiar 600 lei folos Visteriei pe anʺ! (Analele Parlamentare Romʹ,
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VIII, 599). Mai târziu acest folos al Visteriei se urcă la 1000 lei pe
an. (Ib. X, 562‐599).”

*
Adevăratul portret a lui Barbu
Lăutaru

*
Barbu Lăutaru cântat de
Vasile Alecsandri prin versurile
concepute de poet şi păstrate
pentru posteritate, de nimeni
altul decât Adrian Pascu, care
în a sa carte dedicată în 1939
rapsodului, le adaugă la
sfârşitul volumului:
Eu sunt Barbu Lăutarul,
Starostele şi cobzarul
Ce‐am cântat pe la Domnii
Şi la mândre cununii.
Cobza mea a fost vestită,
Veac întreg a fost cinstită
De boierii de pe‐aici,
Ba chiar şi de venetici!
Of,of,of! mi‐aduc aminte,
Of,of,of, că mai‐nainte
Nici un chef nu se făcea
Fără astă cobz‐a mea.
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Dar acum, acum, vai mie!
De când lumea‐i cu nemție,
Nu mai am în lume glas,
Şi pe uliți am rămas!
Dragi boieri din lumea nouă!
Ziuă bună vă zic vouă!
Eu mă duc, mă prăpădesc,
Ca un cântec bătrânesc!
Ah, gândiți c‐am fost odată
Glasul lumii desfătată,
Şi‐nchinați câte‐un pahar
Lui biet Barbu Lăutar!
În 1968, când s‐au executat reparații capitale la edificiu,
s‐a descoperit şi mormântul lui Vasile Barbu, recte Barbu
Lăutaru. Născut în 1780, decedat în 1860, după ce ajunsese încă
de la vârsta de 30 ani starostele lăutarilor moldoveni.

Mormântul Lui Barbu Lăutaru
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Aproape de biserica Zlataust se află o casă care îşi
aşteaptă oaspeții. Adică edilii. Construcția este casa în care au
locuit bunicii lui Ione, Osvald şi Sofia Teodoreanu, casa de care
sunt legate cunoscutele cărți „În casa bunicilor” sau „Ulița
copilăriei” dar şi versurile din epigrama lui Păstorel
Teodoreanu, care, pentru desluşirea ei, autorul a stat 6 ani
închis în temnițele comuniste:
„Din Banat până la Iaşi
Se simte lipsa sării,
Fiindcă cei mai mulți ocnaşi
A ajuns la cârma țării.”
Nimic nevinovat, dar realitățile vieții, întotdeauna i‐a
speriat pe cei care, printre rânduri, au citit şi anumite ofense…
În 2008, când la Editura Vasiliana ʹ98 din Iaşi apărea
volumul Tămâie şi otravă de Al.O. Teodoreanu‐Păstorel, ediție
cronologie şi prefață Ilie Dan, am reținut din cuvântul
îngrijitorului de carte ceea ce mi s‐a părut o esență din
„Publicistica” lui Al.O. Teodoreanu:

Casa familiei Teodoreanu

185

„Nu scriu cu zeamă de lămâie,
Nici slova mi‐o doresc suavă,
Deci, omului i‐am dat tămâie,
Pitencatropului? Otravă!”
Să fi fost vorba de o anumită otravă care i‐au adus cei 6
ani de puşcărie? În orice caz, aprecierile specialiştilor de
literatură i‐au cântărit mult mai bine meritele. Un I. Massoff,
referindu‐se la un volum al autorului în discuție îl vedea
cuprinzând „bucăți admirabile, scrise cu vână, satire sociale,
cum puține s‐au aşternut pe hârtie la noi”, iar Demostene Botez
citea „o admirabilă armonie între operă şi viața lui”, iar Ilie
Dan, „o carte pentru minte,inimă şi literatură.”
*

A

lte câteva personalităţi

Ajungând în acest punct să nu uităm să amintim despre
personalitatea şi viața unor oameni importanți ai acelor
timpuri:
Mai întâi despre Costache Sturdza, logofătul. Boier foarte
bogat, plin de duh şi care în cursul celor patrusprezece ani de
domnie al întâiului domn regulamentar ‐ care era Mihail
Sturdza, n‐a făcut decât să se sfădească şi să se împace cu
dânsul.
Radu Rosetti, martorul timpului şi a persoanelor evocate,
spunea (în „Amintiri” p.450), că îşi avea curtea pe locul fostei
clădiri a şcolii militare, unde „ținea casă deschidă, masă
îmbelşugată” şi i se zicea „bețivul”. Dar niciodată nu se
îmbătase. Dar pentru că deşi la masă nu bea vin deloc, termina
după masă „cu câte un păhărel de vutcă”. Boierimii i se păruse
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că acel păhăruț de votcă luat zilnic însemna un exces. Şi i‐a
rămas porecla de…”bețivul”.
Tot acest Costache Sturdza este omul care, trecut de
tinerețe şi fiind văduv, cu copii ajunşi ei la însurătoare, s‐a
căsătorit cu Marghiolița Ghica, o frumusețe care se despărțise
de Neculai Sturdza, după care a căzut în brațele lui Neculai
Roznovanu.
Silințele soțului părăsit, de a împiedica ca biserica să
permită cununia noii perechi, îndrăgostite la culme, cu bani dați
curții ruseşti, dar şi la patriarhul din Țarigrad, s‐au dovedit
insuficienți, pentru că nici Roznovanu, foarte bogat şi deloc
cruțător al banului, nu s‐a lăsat zgârcit şi a ieşit învingător.
Neculai Roznovanu s‐a dovedit a fi un „zelos servitor al
sexului frumos.” În acest sens, acelaşi povestitor ne oferă un caz
petrecut la sfârşitul domniei lui Ioniță Sturdza, când, pătimitul
a fost surprins de alt boier în „conversație criminală” cu soția
acestuia.
Şi cum boierul înşelat nu era dintre acei care înghit uşor
ofensele, şi‐a chemat slugile, le‐a pus să‐l întindă pe Roznovanu
jos la podea şi a poruncit să fie supus operației de îndepărtarea
… exceselor. De privitor chiar a haremurilor, fără a mai deveni
pofticios!
Norocul lui, ca şi a numeroaselor femei pe care le‐a mai
iubit ulterior, a fost că o servitoare a casei, văzând nelegiuirea
care avea să se întâmple, a dat alarma şi la strigătele ei, i‐au
sosit salvatorii celui cu fruptul… Altfel, cuțitul era pregătit să‐şi
facă lucrarea!
Reluând ceea ce spunea Alecsandri despre traiul de la
curțile boiereşti, Rosetti spune că nici la țară nu era mai puțin
plăcut decât în acelea de la Iaşi.
Țara întreagă se acoperise de la 1840 încoace, de aşezări
care mai de care tot mai frumoase; cele mai multe cu grădini
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minunate, care se întreceau în lărgimea şi bogăția ospitalității,
de care se bucura ori care venea şi o cerea. Cea mai splendidă
era dată curtea de la Stânca, reşedința de vară a vistiernicului
Neculai Roznovanu, situată la câțiva kilometri de Iaşi, veşnic
plină, în cursul verii, de lumea cea mai aleasă din țară şi care
mai ospăta şi pe toți străinii cu titluri sosiți în țară ori trecând
numai printr‐însa.
Şi aceasta nu întâmplător. Cucoana Marghilița, care,
după cum se spunea, era deosebit de frumoasă şi de deşteaptă,
după căsătoria ei cu Roznovanu, devenise din pricina bogăției
acestuia, persoana care stătea în fruntea societății ieşene. Până
la 81 de ani, când a murit.
Totuşi, în țară, relele tratamente nu lipseau. La ele erau
supuşi nu numai robii, ci şi țăranii. Ba şi vornicii satelor. „Se
bătea la țară, dar se bătea şi la oraş” – afirmă Radu Rosetti.
La agia Moldovei specialistul bătăilor era vestitul comisar
Urzică. Însărcinat să execute sentințele corecționale pronunțate
de instanțele judecătoreşti, ale căror penalitate se traducea
printr‐un număr mai mic sau mai mare de lovituri aplicate pe
partea cea mai cărnoasă a corpului vinovatului, Urzică era un
specialist. Boierii care nu mai țineau vătaf de ogradă îşi trimitea
sluga pe care voia „s‐o certe”, albă sau smolită, cu o scrisorică
prin care era rugat să‐i „tragă” 25 sau 30, 50 ori mai multe
lovituri de vergi aducătorului, direct de Urzică. Iar el nu
refuza… rugămințile.
Se zicea că cineva având treabă la isprăvnicia din Vaslui
a auzit pe ispravnic, care se afla la fereastră, strigând slujitorilor
săi să‐l „umfle” pe vornicul unui sat care se arătase îngăduitor
ori puțin neglijent în colectarea birului:
‐ Pune‐l jos şi trage‐i!
Cuprins de milă, la vaietele nenorocitului, vizitatorul i‐a
zis ispravnicului:
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‐ Da, cucoane, oare nu l‐au bătut de‐ajuns?
‐ Cum? Tot îl mai bat? şi‐a arătat neştiința ispravnicul,
retrăgându‐se de la fereastră, nu mai înainte de a‐şi admonesta
bătăuşii:
‐ Măi, ticăloşilor! Lăsați‐l că doar nu v‐am spus să‐l
omorâți.
Apoi către oaspete:
‐ Ce sălbateci sunt oamenii iştia! Nu poți avea nici o
nădejde într‐înşii!
Demnă de reluat, cum au făcut şi Adrian Pricop şi
Constantin Botez în a lor carte despre confortul vieții de la
Mirceştii lui Alecsandri, unde prietenii şi cunoscuții lui erau
deosebit de mulțumiți de îngrijirile şi silințele femeii de condiție
umilă, care avea să fie soția poetului. Radu Rosetii cunoştea
povestea de la Maria Gregoraş (Şăptesate), o vară primară a lui
Alecsandri, întâmplată prin anii 1858‐1860 şi pe care ne‐o
relatează. Se întorcea de la Mirceşti la Iaşi şi s‐au oprit la Târgu
Frumos, la un vestit han pe care îl administra Novakovschi, un
fost bucătar a lui Petrache Mavrogheni, loc unde se lua un
dejun totdeauna foarte bine gătit de meşterul în arte culinare.
După dejun, când se înhămau caii la trăsură pentru a
pleca spre Iaşi, Alecsandri care hoinărise prin rateş, i‐a zis
verişoarei sale, doamna Gregoraş:
‐ Mario, Novakovschi are aici o slujnică drăguță, care
posedă coapse şi pulpe deosebit de frumoase. Le‐am putut privi
bine, căci spăla pe jos într‐o odaie şi şi‐o suflecat sus poalele
pentru a nu se feşteli. Tare îmi vine s‐o fur când m‐oi întoarce şi
s‐o duc la Mirceşti.
Doamna, spune Rosetti (op.cit.p.671) a crezut că proiectul
poetului era doar o glumă, numai că, după câteva luni, când a
mers la Mirceşti, a văzut acolo o tânără servitoare destul de
plăcută, bine îmbrăcată, care nu era decât fata pe care o
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văzuseră la Târgul Frumos, la Novakovschi, pe care Alecsandri
o adusese să‐i îngrijească casa şi de care era foarte mulțumit. Se
numea Paulina şi era poloneză. Şi Paulina nu numai că a rămas
până la moarte în casa poetului, dar i‐a născut, după doi sau
trei ani, o fată care era „bucățică ruptă” din Vasile Alecsandri,
devenindu‐i nu numai indispensabilă dar şi soție.

Niccolo Livaditi, Familia
vornicului Vasile Alecsandri

Împreună cu ea a
fost şi musafir la Peleş, la
casa regelui Carol şi al
reginei Elisabeta, făcând
parte
din
corpul
diplomatic al Țării la Paris.
*

D

espre evreii
Vaslui…

de

la

Iaşi,

Bârlad,

Iaşul de la 1840‐1850, şi după, n‐a fost numai a ieşenilor
ortodocşi. S‐a spus că pe la 1900‐1902 Raymund Netzhammer,
înalt prelat catolic, a fost trimis director la Seminarul Catolic din
Bucureşti cu sarcina şi pentru a studia posibilitatea înființării
unei mânăstiri benedictene în România dar n‐a reuşit.
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Iată‐ne în anul 1839, cu doi clerici scoțieni Andrew A.
Bonar şi Robert Mc. Cheyne, sosiți ca misionari ai Consiliului
pentru convertirea evreilor la creştinism, străbătând în țările
din Orient şi oraşele Bârlad, Vaslui şi Iaşi, a căror activitate este
relatată de Alexandru Lapedatu, membru al Academiei
Române, în şedința Academiei de la 15 iunie 1934:

Andrew A.Bonar

Robert Mc.Cheyne

„Intrară în Iaşi către apusul soarelui. Pe străzi lungi, pline
de meseriaşi, cu case mai sărăcăcioase decât la Bucureşti. Evreii
tocmai se pregăteau să meargă la sinagogi. Mulți erau chiar în
drum. Coborâră în grabă la un han. Vroiau să meargă şi ei la
serbarea zilei de Ispăşire.
Au mers mai întâi la casa consulului englez Gardner. I‐a
primit „cu multă bunăvoință şi le‐a găsit găzduire la hotelul
„Petersburg”, stabiliment ținut de un evreu botezat la
ortodoxism.De la consul căpătară şi alte multe informații:
cheltuielile de trai la Iaşi erau cam aceleaşi, ca şi cele de la
Bucureşti; casele bune dar puține de închiriat; de aceea şi
chiriile erau foarte mari; trăsurile erau indispensabile pentru că
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drumurile erau foarte vechi; din aceleaşi cauze şi nevoia de
servitori; alimentele erau foarte ieftine.”
Alte constatări personale. Oraşul progresase. Străzile nu
mai erau pavate ca mai înainte, cu scânduri. Avea vreo 70 de
biserici. Clima era mai sănătoasă ca la Bucureşti. Divorțul mai
puțin răspândit. Teama de Dumnezeu nu exista însă.
Domnul îşi avea reşedința în Iaşi. Era amabil cu străinii.
A permis răspândirea Bibliei în țara sa. Mitropolitul, bigot, însă,
nu. Domnul şi‐a exprimat dorința să‐i vadă. Ei îşi amânară
plecarea, ca să poată fi primiți, dar pentru că Domnul s‐a
îmbolnăvit, audiența n‐a mai avut loc. Au fost însă oaspeți şi
participanți la un bal care s‐a desfăşurat, chiar imediat după un
cutremur.
Sosiră acolo. Salonul feeric iluminat găzduia lumea
adunată. Toți erau tăcuți, palizi ca … moartea. Aşteptau cu
groază o nouă zdruncinătură, când, deodată, unul din
participanți începu un cântec. Ca prin farmec, podelele fură
curățate de moluzul prezent şi dansul începu cu veselie şi
frivolitate, ca şi cum nimic nu s‐ar fi întâmplat în ajun.
Viața mergea înainte!
Ştirile din spusele celor doi misionari scoțieni relevate de
Alex Lapedatu prezintă interes pentru că dezvăluie nu numai
situația evreilor în țările române, dar şi starea socială,
îndeletnicirile claselor sociale, obiceiurile şi viața oamenilor,
starea economică, culturală, politică.
Moldova le apărea ca o țară interesantă. Dar foarte
înapoiată în civilizație. Guvernul asuprea locuitorii cu tot felul
de dări. Fiecare proprietar de pământ avea dreptul să ceară
țăranilor 80 zile de lucru şi 10% din venitul lor obținut. Munca
era însă bine apreciată şi suficient plătită.
Un lucrător capăta până la 6 piaştri pe zi, iar cu un
piastru putea cumpăra un kilogram de carne. Apreciau că țara
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„ar fi foarte roditoare dacă ar fi bine lucrată…” De aceea i se şi
zicea „Perul Grecilor.” Multe din pământurile ei erau lăsate
nelucrate, dar se tăiau pe an 400.000 de vite pentru seu, iar alte
250.000 capete erau exportate la Constantinopol.
Limba cultă vorbită era greaca modernă şi franceza
pentru clasele culte. Dialectul autohton era limba valahă,
vorbită de poporul de jos.
Despre boieri, nobilii Moldovei, se spunea că „nu sunt
oameni educați”. Ei îşi petrec tot timpul în distracții uşoare –
baluri şi cărți de joc. Mai toți locuiesc în capitală. Îşi vizitează
rar domeniile. Unii nu le‐au văzut niciodată. Administrarea lor
este lăsată pe mâna arendaşilor care caută să se îmbogățească
repede şi cât mai mult.
Funcționarii țării nu‐s oameni de caracter. Tribunalele
sunt grozav de corupte. Ca să câştigi un proces, cea mai sigură
cale este să mergi la judecător cu o pungă de bani. Sunt totuşi şi
destui oameni care‐şi pun toată inima pentru binele şi progresul
țării lor.
Că în vremea aceea nu se caută dreptăți, „ci cine dă la
bani, acela are dreptate,” stă mărturie şi studiul lui Nicolae
Iorga „Wilhelm de Kotzebue şi momentul de prefacere
modernă a societății moldoveneşti”, prezentat în şedința
Academiei Române din 26 mai 1934 unde citează printre
hârtiile judecătoreşti care privesc judecata Epitropiei Bogdan‐
Paladi cu călugării de la Răchitoasa – Tecuci, fapte care
trădează comportarea unui judecător varvar şi neomenos, care
ia bani de la împricinați (Memoriile secțiunii istorice, seria III,
Tom XV, Bucureşti, 1934, p.219‐335: „Astăzi nu se caută
dreptăți, ci cine dă la bani, acela are dreptățile. Călugărul
negreşit că poate da, dar epitropia fiind îngrădită de pravili şi
având aş da sama, nu poate băga în sămi asămine condei şi de
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aceea luptă şi ia cât poati cu condeiul, iar dacă nu să ia în
băgare de samă dreptățile şi pravilele, ia nu are alta ce să facă.”
O plagă de clasă boerească – sursă de crimă şi simtom al
corupției, este frecvența divorțului. El se capătă uşor, nefiind
socotit o ruşine. Părțile divorțate se recăsătoresc îndată cu alții.
Preoții în Moldova erau atât de decăzuți, că cel puțin o
jumătate de duzină dintre ei se găsesc, la orice oră din zi, prin
cârciume, bând în public. Deşi sunt preoți, adeseori ei se ocupă
şi de afaceri. Clerul inferior avea voie să se căsătorească. Cel
superior, nu. De aceea, între aceştia domnea imoralitatea –
apreciau oaspeții.
Țăranii în Moldova păreau foarte muncitori. Ei nu stau,
ca la Răsărit, cu pipa în gură, toată ziua. Femeia ia parte la toate
muncile, ea toarce chiar şi atunci când umblă de colo până
acolo, după alte treburi. Îmbrăcămintea nu are nimic deosebit.
Afară de legătura de cap, ea, poartă de obicei, un şal mic,
înnodat sub bărbie, de multe ori alb, ca cel purtat de femeile
genoveze. Bărbații poartă cojoace şi căciuli de oaie, pe care, pe
vreme ploioasă, le întorc pe dos. Când te întâlneşti cu ei, în
semn de respect, îşi scot căciulile de pe cap. Nu se comit crime
de violență. Dar nimic nu întrece imoralitatea încuibată în viața
particulară.
Adevăratul țăran român este cel din munții Carpați.
Despre acesta spuneau că „este un om netemător şi
independent”. Ei îşi îngroapă banii în pământ şi umblă cu pas
mândru. E lucru obişnuit la ei să se găsească comori pe câmp,
ascunse în pământ, din vremurile de inmemorie.
Despre încălțămintea țăranilor români se menționa că era
făcută din piele netăbăcită, legată de picior cu curele, tot din
piele, ca o rămăşiță a sandalei romane.
Relatările despre evrei devin şi ele pitoreşti.
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La Bârlad viețuiau atunci 130 familii de evrei sosite din
Rusia, Austria şi Germania; familiile de evrei trăiau liniştite,
fără să sufere vreo persecuție. La sinagogi au discutat în
nemțeşte cu doi bărbați despre Sfânta Scriptură şi despre
Talmud (Cuvântul oamenilor).
Le‐a arătat cât de deosebiți erau creştinii din Anglia şi
Scoția față de cei din Bârlad. Întrebați dacă poartă Filacterii, ei
le‐au răspuns negativ, motivând că aceasta nu este o poruncă a
Cuvântului lui Dumnezeu, ci numai o Tradiție…
De la alți evrei au aflat că ei cred în autoritatea Chasidim‐
ilor din Rusia ‐ mistici care aveau ca bază a credinței şi stării lor
sufleteşti – optimismul. În acest sens li s‐a dat ca exemplu cazul
unui rabin de la Chiev, foarte bogat, care, în optimismul său,
avea în casa sa o cameră specială, unde, zicea, îl aşteaptă pe
Mesia, când va veni, şi, unde, el intra în fiecare zi de sărbătoare
şi‐i ura bun‐Sabat. Tot pentru când va veni Mesia, acelaşi rabin
avea doi cai splendizi – unul pentru sine şi unul pentru Mesia.
Pârât țarului că trimite sume mari de bani în țara sfântă şi că
propovăduieşte că nu e păcat să înşeli statul prin contrabandă,
fiind aruncat în închisoare, rabinul n‐a putut fi scos cu toate
sumele mari de bani oferite…
Un alt rabin din ordinul optimiştilor propovăduia că nu
trebuie să se creadă că Mesia va veni în cutare sau cutare an,
tocmai pentru ca să nu demobilizeze poporul aşteptându‐l şi
nevenind; Mesia, credeau ei, „va veni când poporul va fi sau
foarte corupt sau foarte curat”. Nu este deci trebuință ca
poporul să se pocăiască înainte de venirea lui.
La Vaslui, sosind în ajunul serbării Ispăşirii, oaspeții
avură ocazia să vadă cuvioasa ceremonie, care tocmai avea loc.
Pentru fiecare bărbat se tăia un cocoş şi pentru fiecare femeie, a
unei găini, după Ispăşire. În timp ce se repetau anumite
rugăciuni, ei învârteau pasărea vie de trei ori în jurul capului,
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apoi puneau mâinile peste ea, ca pe o jertfă, după care o dădeau
să fie tăiată de şochet (tăietor), care mergea din casă în casă,
deşteptând pe evrei şi dându‐le lumină de la lanterna sa, ca să
aducă afară Ispăşirea – cocoşul şi găina.
În acest sens, oaspeții fuseseră martorii unei scene
impresionante, zărită prin fereastra mizeră a unei case cu o
familie evreiască modestă: un băiat citea rugăciunile, iar mama
lui, văduvă, stătea alături, cu o găină albă în mână. Când el a
ajuns la un anumit loc al rugăciunii, mama sa a ridicat pasărea,
care i se zbătea deasupra capului, rostind cuvintele: „aceasta să
fie în locul meu, să fie Ispăşirea mea; pasărea să meargă la
moarte, iar eu la viață binecuvântată…” După ce a făcut aceasta
de trei ori, uşa casei s‐a deschis larg, băiețelul s‐a repezit afară
să ducă pasărea şochetului să o taie, îndeplinind prescripția
rituală.
Locul marelui păcat l‐a luat astfel cocoşul şi găina,
singurul sacrificiu care se mai face astăzi pentru Izrael.
La sosirea în Iaşi, evreii erau deja în drum către sinagogi
pentru serbarea Ispăşirii. La prima sinagogă unde intrară o
găsiră „plină până la ultimul loc”. Imnul Absoluției (kol‐niche)
fusese cântat înainte de sosirea misionarilor, doritori să‐l audă
şi ei, pentru melodia lui tristă şi plângătoare adusă, cred evreii,
de pe muntele Sinai.
Este descrisă ceremonia momentului, în viziunea
oaspeților. Trei rabini îmbrăcați în alb, îi absolvă pe cei prezenți
de păcatele din anul trecut. Năduşeala curgea şiroaie de pe
fețele credincioşilor prezenți şi devotați. Era o fervoare
gălăgioasă. „Dădeau din mâini, sărutându‐le şi frângându‐le,
loveau în cartea de rugăciune, se băteau în piept şi‐şi legănau
trupurile încoace şi încolo, ca şi evreii din Sapteh şi Tiberiada.”
Aşa stau în rugăciune toată noaptea şi a doua zi până seara,
când apar stelele.
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În ziua următoare, misionarii au fost oaspeții altor 12
sinagogi. Peste tot, toate erau înțesate de bărbați, femei şi copii,
unii la sân sau în leagăn. „Atât cei dinăuntru cât şi cei care
stăteau afară, din cauza înghesuielii, erau extenuați din cauza
mişcărilor şi exercițiilor trupului, cu ochii umflați şi roşii de
plâns.” Femeile, băieții dar şi bătrânii, boceau încet, alții în
hohote.
În Iaşi, la vremea aceea, erau vreo 200 sinagogi din care
vreo 30 mari. Numai pe o stradă erau 20. Unele erau pictate cu
scene reprezentând Paradisul şi Facerea lumii. În mai multe
părți văzură o frânghie întinsă de la o casă la alta, peste stradă,
închipuind Zidul oraşului. Apreciau populația Iaşului la 50.ooo
de suflete, din care evreii reprezentau jumătate, poate 20.000,
spuneau oficialitățile. Evreii credeau că ei totalizau 15.000,
10.000 sau… 3.500 familii.
Dar să revenim la ceremonia Ispăşirii, la încheierea ei. La
apusul soarelui, evreii se roagă pentru ultima dată. Urletele lor
devin grozave, mai teribile decât până atunci, pentru că, dacă,
înainte de apariția stelelor, ei nu capătă iertare, rămân cu
păcatele asupra lor tot anul. Ceremonia sfârşitului sărbătorii
cuprinde un fast deosebit. Către rostirea ultimei rugăciuni, se
sună doar odată dintr‐o trompetă, ca la Anul Nou, şi toți, ca o
apă, ies din sinagogă, revărsându‐se… Se împart în grupuri, cu
fața spre lună. Fiecare grup poartă o lumânare aprinsă, ca să
poată citi rugăciunile adresate petelor din lună (lui Şecinah). Cu
brațele ridicate şi urlete, toți îşi manifestă prin gesturi emoția
sufletelor lor.
După 24 ore de post şi rugăciune, ei se îndreptau apoi
spre casele lor, cântând şi strigându‐şi unul altuia: „pace mie şi
pace ție!”
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Era convingerea lor că păcatele le fuseseră iertate. În
aceeaşi noapte, mulți dintre ei aveau să se întâlnească la
sinagoga lor, să petreacă împreună, bând şi mâncând,
veselindu‐se.
Aşa se încheia atunci ziua Ispăşirii!
Alte relatări despre viața social‐economică a populației
evreieşti în special, despre şcoală şi ştiința de carte, despre
obiceiurile la nunți, naştere şi înmormântări, despre viața
religioasă, fac din referirile celor doi misionari scoțieni o cronică
a vremurilor care au fost. O dovadă că românii n‐au fost
niciodată singuri (a se vedea studiul „Doi misionari scoțieni în
Țările Române” şi „Evreii în Țările noastre acum o sută de ani”
din „Memoriile secțiunii istorice”, Academia Română, Tom 15,
p.175‐197, Bucureşti, 1934).
*
„Convertire şi integrare religioasă în Moldova epocii
moderne”, Iaşi, 2004, referenți ştiințifici profesorii Alexandru
Zub şi Ladislau Gyemont, Editura Universității „Alexandru
Ioan Cuza” Iaşi, coordonator Mihai‐Răzvan Ungureanu, este
cartea unde la capitolul „Misionari protestanți în Moldova”
evidențiază prezența în 1839 şi a delegației scoțiene – Andrew
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Bonar şi Robert M. Cheyne, reamintind şi despre raportul
întocmit de aceştia la revenirea în Scoția.
Într‐o recenzie la cartea citată, istoricul Andrei Oişteanu,
în revista 22, editor Grupul pentru dialog social (12 mai,2006)
dezvoltă capitolele studiului analistului Mihai‐Răzvan
Ungureanu: Evreul botezat, Contextul european, Perspectiva
diacronică, Arhivele Mitropoliei, Biografii…, Cenzura timpului
etc. Rezumativ înțelegem că, în contextul timpului, convertirea
sau existența evreului botezat în Moldova, n‐a avut succesul
dorit, pentru că :”numai cu numele de creştin, iar în faptă tot
jidov” a rămas etnicul şi partenerul nostru de viață publică sau
civică.
Şi alte studii istorice evidențiază prezența şi tratamentul
religios, sau civic al evreimii în Moldova, dar şi pe teritoriul
vechii Dacii, pornind chiar de pe la anul 1593, când Mihai
Viteazul devenind domn al Țării Româneşti cu sprijinul Porții
Otomane dar cu bani şi de la evreii din Constantinopol, după
ocuparea tronului, drept mulțămită, şi‐a convocat creditorii pe
care „i‐a ucis până la ultimul.”
Fără a intra în amănunte, prezența evreilor la Iaşi, ca şi în
toată Moldova, pe ansamblu, s‐a dovedit benefică. Catagrafiile
ori recensămintele de la 1774, 1803, 1824, 1832, ca şi cel din
1859, ultimul realizat de C.Negruzzi şi Ion Ionescu de la Brad –
arată o sporire continuă a populației evreieşti în marile oraşe
ale Moldovei, popularea lor şi a oraşelor mai mici, dar şi
existența lor la sate ca orândari, băcani şi întreprinzători, care
fac legătura între țăranul român cu orăşanul care se hrăneşte
din truda lucrătorilor de pământuri…
Prin 1862 din populația Iaşilor, 50,5%, adică 39.441
persoane erau de origine evreiască, împreună formând o
comuniune. În Războiul de Independență peste 800 de evrei, în
frunte cu eroul M. Brociner, făcând parte dintre combatanții de
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la sud de Dunăre, au devenit cetățeni români, dar mulți dintre
ei şi‐au dat tributul de sânge pentru idealul pentru care
România a intrat în războiul citat.
Cauza reîntregirii naționale o arată mai pregnant
statisticile dar mai ales cimitirelor care‐i adăpostesc pe cei care
s‐au jertfit, în ciuda unor acțiuni antisemite care ne‐au umbrit
existența, n‐au fost de natură să şubrezească ceea ce s‐a dovedit
a fi solidaritatea de copărtaşi la viață şi bucuriile ei.
Rămâne esențial de ştiut că alături de populația
majoritară, de alte etnii, evreii s‐au dovedit a fi importanți
factori de progres atât în mediul orăşenesc, cât şi la sate, ei
aducându‐şi contribuția la apariția primelor forme de
capitalism, la fondarea unor localități, mai ales târguri şi
târguşoare, la dezvoltarea culturii noastre.
A reaminti despre legendarul Goldfaden şi misiunea sa
înseamnă a vorbi despre o adevărată „mină de aur” pe care o
exploatăm şi astăzi.
Schița istorico‐culturală („Anuar pentru israeliți”, 1890,
reprodusă în antologia De la Cilibi Moise la Paul Celan, alcătuită
de Ticu Goldstein, Editura Hasefer, 1996), coroborat cu
contribuțiile mai noi, pun în valoare tocmai patrimoniul evreo‐
român de la Iaşi.
Cultură înseamnă şi existența la Iaşi a Sinagogilor, a
tipografiilor, legătoriilor de cărți, a anticarilor, a ziarelor şi
gazetarilor; după cum cultură au însemnat şcolile, institutorii
lor, personalitățile, rezumativ pomenite în cele ce urmează.
Primul ziar idiş din lume, scos de F. Lovental la 1885 s‐a
numit „Korot Haitim” urmat de un altul în 1856 – „Ehud
Haitim” de popularizare a culturii iudeice. În 1859, în „Gazeta
româno‐evreiască” primul evreu din Moldova care scrie eseuri
în limba română se numea Marcu Feldman; „Vocea
apărătorului”, ziar de limbă română, fondat în 1872, îl avea ca
200

prim redactor tot pe un evreu, ziar care apoi a trecut sub
redacțiaaltor doi – Elias Schwarfeld şi Solm Grossman, ziar
militant pentru libertate, fraternitate, patriotism.
Să nu trecem peste gazetarul Brociner (1846‐1918), istoric
şi mare publicist, care a lansat o lucrare importantă numită
„Chestiunea israeliților români”, cu referire până la anul 1848.
Alți şi alte publicații merită evidențiate: Revista Israelită
(1874); „Nae Idise Taitung” (1881); „Ser Rumeiniser Israelit”
(1882); „Der Idiser Folks Fraind” (1887); „Di idise Post” (1895);
„Di Hofnung” (1896); „Der Weker” (1896); „Lumina” (1896‐
1897; „Der Idiser Tucunft” (1899); „Talpiot” (1898‐ 1899);
„Iesrup” (1880); „Propăşirea” ( 1889, 1891); „Darabana” (1898);
„Răsăritul” (1890); „Ecoul tinerimii” (1885), multe în limba
română, unde gazetarii evrei lansau ideile şi cultura timpului.
Avea dreptate Nicolae Iorga să scrie în 1923 în
„Egalitatea”: „Astăzi evreii reprezintă o parte din
intelectualitatea epocii noastre şi nu pot, pentru nici o
considerație, să fie excluşi din viața societății omeneşti…
Adevărații cărturari trebuie să cheltuiască de acum cele mai
mari eforturi pentru apărarea culturii care este un patrimoniu
uman. Toate forțele sunt necesare pentru aceasta… Şi e bine să
se întrebe fasciştii de la Iaşi „ce au făcut ei pozitiv pentru nație
ca să aibă dreptul ca să militeze negativ în contra altora,
angajând nația în acțiunea lor?”
Alături de români, adevărații cărturari au fost şi Aizic
Şaraga (1770‐1845), înmormântat la cimitirul ieşean Ciurchi,
omul care pe Ulița Bucşinescu, „una dintre cele mai vechi străzi
ale Iaşilor,” avusese una din cele mai importante legătorii de
carte din Iaşi, el însuşi fiind un cărturar important. La legătoria
căruia şi‐a legat multe din cărțile sale, istoricul şi colecționarul
de documente Theodor Codrescu: „Aici am dat la legat mai
multe, după care fiii bătrânului David şi Ihil, au continuat,
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după înființarea tipografiei „Buciumului român” în anul 1850…
Librarii Şaraga de astăzi sunt fiii lui Ihil (1819‐1879) şi David
Şaraga (1816‐1886)”…
Urmaşii Şaraga, despre care vorbea Th. Codrescu s‐au
numit Samoil Şaraga (1857‐1906) şi Elias Şaraga (1859‐1939),
librari care au colindat târgurile şi iarmaroacele pentru a vinde
cărți care popularizau literatura populară.
În 1884 ei au inițiat editura „Frații Şaraga” care preceda
cunoscuta şi apreciata editură „Biblioteca pentru toți”. În
paginile scrise de poetul de la Miroslava, D.Anghel, sunt
incluse pagini importante de amintiri despre cele reamintite.
Multe fiind donate Academiei Române şi Muzeului Național de
Antichități.
În 1883 Fraților Şaraga li se conferea medalia de aur
„Serviciul credincios” drept recompensă pentru donarea de
documente, manuscrise şi
monede vechi Academiei şi
Muzeului, citate.
Librăria Şaraga din strada Golia Iaşi avea în 1877 mai
multe secții. În editura „Librăria Şcoalelor Frații Şaraga” au
apărut „Amintiri din copilărie” şi „Anecdote” de Ion Creangă,
scrieri de Vlahuță, Eminescu, Xenopol, Bolintineanu etc.
Frații
Şaraga
au
inițiat
şi
cunoscutele
şi
apreciatele:”Colecția de 1 leu” şi „Biblioteca de 25 bani.”
Corespondența lor cu Nicolae Iorga şi I.L.Caragiale
constituie mărturii peste timp…
Încă ceva de reținut: Ihil Şaraga a fost legător de carte şi
la curtea domnitorului Mihail Sturdza, încă de la 1840, adus
aici, probabil, de Gheorghe Asaki care îl cunoştea ca un bun
meseriaş. Munca lui de mare cărturar, pentru că era şi un vestit
librar şi anticariat, trebuie să fi fost prețuită direct şi de
domnitor, pentru că Ihil dovedea gust în tot ceea ce făcea. Gust,
hărnicie şi cinste.
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Dintre marii oameni de cultură evrei, deosebit de
nemuritorul Goldfaden, reamintim pe: Benjamin Schwerzfeld
(1822‐1896), tatăl ziariştilor Moses şi Wilhelm Schwarzfeld, al
dr. Elias Scwarzfeld, un fel de director la o şcoală de balet. El a
publicat „O călătorie în Bucovina” dar şi articole referitoare la
istoricul şcolii israelito‐romîne; Samuel Hermann, cunosctor de
multe limbi străine, cunoscător al filosofiei lui Spinoza, Kant,
Buchner; a murit în 1877; M.E. Finkelstein şi O. Finkelstein,
cunoscători ai limbii ebraice, au pus temelie primei şcoli
moderne din Iaşi. Ei au publicat versuri în publicația „Kochve
itchok” de la Viena; M.S. Rabener, profesor, stabilit la Iaşi,
publică literatură, dar şi cărți de gramatică în limba ebraică şi
germană. El a redactat ziarul „Talpiot” (1898‐1899): Israel
Ornstein (1831‐1906), a fost autor de pamflete; M.S. Golbaum a
fost poet, dramaturg şi membru în comitetul şcolar în perioada
1860‐1863; Iacob Chaimkorn a scris în ebraică şi germană „Der
Talmud vor Gericht în 1883; D.N.Fraenkel a scris în
„Rumanische Post” şi în „Revista Israelită (1875) studii despre
iudei; studii asemănătoare a scris şi în „Anuarul pentru
Israeliți” A tradus în ebraică „Don Quijote de la Mancha” şi a
redactat ziarul „Neue Judische Zeitung”; Leon Margosisch,
Copel Brim, Iulius Heilpern – alte nume de literați, publicişti,
dascăli ori filosofi.
Moses Schwartzfeld, născut la Iaşi în 1857, face liceul aici,
debutează în „Revista israelită”, editată de fratele său Elias
(n.1874), publică în „Analele Societății istorice Iuliu Baraschi”,
în „Fraternitatea”, redactează „Anuar pentru israeliți”, unde a
publicat studii, cercetări istorico‐biografice şi studii critice. În
1890 a întemeiat revista „Egalitatea” în care a publicat studiile:
„Practica şi apropourile lui Cilibi Moise; „Ochire asupra istoriei
evreilor din România”, „Evreii în literatura populară română şi
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universală,” „Evreii în literatura lor populară”, „Dr. Iuliu
Baraski” ş.a. A decedat în 1943.
Iosif B.Brociner, născut la Iaşi în 1846, devine autorul
unor lucrări privind istoricul evreilor din România, în care
spune undeva: „Oare nu s‐a dovedit… că acolo unde israelitul
este considerat… drept fiu al țării, el caută totdeauna a se face
demn de ea?
Alt Brociner, ziarist, s‐a născut la Iaşi în 1852; Mauriciu
Brociner ajuns colonel, a luptat în Războiul de Independență.
În 1878 a luat ființă la Iaşi Societatea culturală „Ohie
Shem” „pentru cultivarea literaturii iudaice şi ebraice în orice
limbă”. Ea a unit elita intelectuală evreiască a Iaşilor şi a
Societății filarmonice „Harfa”, estimată la aproape 180 de
membri. Şi‐a închis porțile în 1898, după ce avusese drept scop
– cultivarea limbii şi a culturii ebraice, propaganda şi
dezvoltarea ştiințelor juridice în orice limbă a coreligionarilor
din România.
Reținem ca muzicieni pe Zeiling Ițic Lemes, H. Lemes,
Berl Lemes, Chaim Israel Bernstein, iar în activitatea de teatru
pe Velvi Zbarier‐Elirekranz (1824‐1884), un precursor al lui
Avram Goldfaden (1840‐1908) care a pus bazele primului teatru
profesionist în limba idiş, întemeietorul primei scene evreieşti la
grădina „La pomul verde” din Iaşi.
Din rândul medicilor îi reamintim pe dr. Şmil, medicul
lui Ştefan cel Mare din „Apus de soare”, de B.Ştefănescu
Delavrancea; rabinul Solomon Ben Aravi, medicul Curții
Domneşti al Moldovei; Cohen, medicul personal al Voievodului
Vasile Lupu; Iosap Jidov Doftor, despre care Nicolae Iorga
spunea că în 1774, „în mahalaua Bărboiul se îngrijea de tăierea
buboaielor şi punerea de lipitori”; medicul Pesach – „chirurg
vaccinator”; Tausig – prieten al populației sărace; dr. Emanuel
Trehkel – medic al spitalului evreiesc; dr. Schreiber care în 1860
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a fost decorat la Bucureşti ca şef al Muzeului de Anatomie al
Facultății de Medicină şi a colaborat la multe reviste medicale;
dr. Isac Silberzweig stabilit la Iaşi în 1858, ajuns medic militar
cu gradul de maior, care în 1867 era medicul primar al
Spitalului israelit iar în 1864 era secretarul Uniunii Israelite din
Iaşi.
Rudolf Şuțu în „Iaşii de odinioară” scria în 1923 despre
dr. Karpel Lippe (1830‐1915), medicul sărăcimii evreieşti, omul
care a format la Iaşi filiala „Bʹnai Bʹrith,” deschizătorul primului
Congres sionist de la Viena: „Un adevărat tip popular al Iaşului
era doctorul Lippe. Era şi cel mai vechi practicant dintre toți
hipocrații de atunci ai Iaşilor.
Cu capul îndesat în guler, cu ochelari mari, cu barbete
scurte şi sure, îl întâlneai pretutindeni; în birja cu un cal, grăbit,
nervos, agitat, grav, vorbind cu sine însuşi şi având aerul de a
căuta pe cineva… Un rol deosebit l‐a jucat la înființarea
Societății culturale „Toynebee Hall” A fost şi curatorul
orfelinatului Neuschotz, preşedinte al şcoalelor „Junimea” din
Iaşi, fondator al Clubului de lectură „Ohle Shem”.
Mulți dintre cei enumerați populează cele aproximativ
100000 de morminte aflate în cimitirul evreiesc din Păcurari sau
poate sunt pierduți printre cei înmormântați în cimitirul
Ciurchi, distrus în cel de al II‐lea război mondial.
Din când în când ei sunt vegheați de cei aproximativ 500
de evrei care formează în 2009 comunitatea evreiască de la Iaşi,
dar şi de cei mulți, plecați peste hotare, şi care, frecvent, revin la
Iaşi pentru a se reculege la căpătâiul mormintelor înaintaşilor
lor.
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Î

ncă un milostiv

Pe la 1808, la Herța, în părțile Dorohoiului, trăia
familia Neuschotz, capul familiei fiind un agricultor
cu pământuri şi păduri întinse, de o exemplară onestitate. L‐a
lovit însă nenorocirea şi, într‐un proces bănesc foarte complicat,
şi‐a pierdut întreaga avere. Supărarea l‐a îmbolnăvit şi i s‐a tras
moartea. A murit şi i‐a rămas soția, o fiică şi fiul care a purtat
numele de Iacob Neuschotz.
Rămaşi doar cu amintirile, au
părăsit Herța şi s‐au stabilit în târgul
Iaşilor. Mama s‐a recăsătorit iar fiul s‐
a dăruit activității comerciale, pe
lângă un comerciant de mărfuri.
După vreo zece ani Iacob era în Iaşi
un mic negustor. Însurându‐se şi‐a
luat ca tovarăşă de viață pe Fanny
Neuschotz, dăruindu‐se actelor de
filantropie. Cu prăvălia chiar într‐o
stradă principală a oraşului, după doi
ani de la căsătorie, i‐a lovit o criză
economică şi toată agoniseala,
câştigată cu sudoarea frunții lor, s‐a risipit ca şi cum n‐ar fi
existat.
A intrat contabil la un mare comerciant, cu salariu la…
săptămână. Muncind şi‐a deschis o casă de schimb la piață şi
încet‐încet a devenit un mare bancher cu însemnătate în
localitate, pentru că atunci când Vodă Mihail Sturza a părăsit
Moldova în1849, el i‐a împrumutat 6000 de galbeni. Gestul de
a‐l împrumuta pe Vodă Sturdza cu o aşa sumă tocmai când
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acesta părăsea „fruntariile” țării i‐a mărit autoritatea şi
credibilitatea în lumea bună a târgului.
Îndată şi‐a cumpărat casele Miculi pe care le‐a locuit
până la moarte.
La 1878, la un an de la moartea soției sale Fany, de la care
a avut 4 copii, dar toți i‐au pierit, s‐a însurat cu o domnişoară –
Adelaide de Jolles din Dresda, dintr‐o veche şi nobilă familie,
cu care a conviețuit în fericire şi belşug, având împreună două
fete.
Printre actele sale filantropice, începute încă de pe la
1863, s‐a numărat zidirea la Iaşi a unui templu, pe un loc din
apropierea bisericii Sf.Dumitru Balş, peste drum de clădire. Dar
cum nu i s‐a eliberat autorizația de construcție, i s‐a îngăduit de
către autorități să zidească un paraclis în ogradă.
În felul acesta, templul care avea să fie zidit cu fața în
strada, s‐a înălțat în ogradă. Pentru el, Neuschotz a adus din
străinătate un cantor, care a organizat o formație corală; a adus
predicator îmbunătățind desfăşurarea serviciilor
şi un
religioase.
Când fondatorul se pregătea să aniverseze 25 de ani de la
fondarea Templului „Beth Iacob” – omul muri.
Destinat credincioşilor evrei din pătura de sus, Templul
Beth Iacob era situat chiar în spatele casei bancherului Iacob
Neuschotz, vândut în 1910 pentru administrația financiară.
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Act de filantropie a fost şi fondarea casei de orfani
„Orfaneum Iacob şi Fany Neuschotz”, instituție unică în
România. În permanență un număr de 18 orfani îşi duceau
traiul aici, cu acces uşor la şcolile primare şi secundare ale
timpului. Unii din ei au mers la studii în străinătate (vezi şi
Acte consemnând fundația Casei de orfani Iacob şi Fany
Neuschotz – B.C.U. Cota III 66475 – cu Decretul regal publicat
în Monitorul Oficial nr.159 din 13/25 iulie 1868 de aprobarea
donației şi a proiectului de statut a institutului).
În 1866 când a bântuit holera fără cruțare, Neuschotz
întreținea din proprie inițiativă o comunitate de aproape 5000
de oameni timp de zece zile.
La 1867 când în țară era o foamete cum nu se mai
pomenise, evreul fiind proprietarul moşiei Şerbăneşti de la
Tecuci, îşi cheltuie din bani şi cumpără popuşoi pe care îi
împărțea locuitorilor de pe moşia sa, amenințați să piară de
foame, pe când alți proprietari jupeau țăranii, cum nu se
întâmplase niciodată. Foaiea „Moldova” avea să‐i facă o largă
publicitate proprietarului filantrop, iar oficialitățile îi aduceau
mulțumiri chiar în „Monitorul Oficial”
Avea de gând să înființeze la Iaşi un seminar, pentru că
zicea el, că adevărata cauză a decadenței morale a izraeliților
provine din lipsa de propovăduire a bisericii, oameni culți,
adăpați la izvorul studiilor moderne. În acest scop a trimis pe
cheltuială proprie doi tineri cu cunoştințe talmudice pentru a‐şi
completa studiile la o facultate teologică de acolo.
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Cum înființarea seminarului a fost o zădărnicie, el a
continuat să trimită la Viena mai multe rânduri de tineri, fără
deosebire de confesiune, să studieze ştiințele comerciale,
formându‐se pentru această carieră. Mulți doctori în drept şi în
medicină de la Iaşi fuseseră întreținuți de el la Paris ori la Viena.
Când Neuschotz a devenit proprietarul prin cumpărare a
moşiei Bojan din Bucovina, locuitorii s‐au bucurat. El a ajutat
copiii să meargă la şcoală, le‐a dat îmbrăcăminte iar în sat a
făcut un spital.
Acte de filantropie a făcut şi soția sa, Fanny Neuschotz.
Şcoala izraeliteană din strada Banu a fost fondată de ea.
Ca şi în cazul lui Lumânărică din Scrisoarea a XIII‐a de
Costache Negruzzi, şi în cazul Iacob Neuschotz, biograful
acestuia avea să noteze (Vezi Negruti – „Viața lui Iacob de
Neuschotz”, Iaşi 1888 ‐ : „Ar fi imposibil să înşiri atâtea văduve,
familii sărace, care erau sprijinite ani îndelungați de
Neuschotz… a menționa nenumăratele ofrande făcute cu orice
ocazie nenorocită precum incendiu, secetă sau ierni grele.”
Marile acte de binefacere au făcut ca o mulțime de
societăți să‐l pună în fruntea lor ca preşedinte de onoare.
De la şefii de stat a primit numeroase semne distinctive:
Împăratul Wilhelm al Germaniei i‐a acordat titlul de „von”;
Împăratul Frantz Iosif al Austro‐Ungariei i‐a oferit titlul de
cavaler al ordinului „Frantz Iosif”, regele Carol I al României –
Ordinul „Coroana României” şi i‐a urmat titlul de cavaler al
Ordinului „Steaua României”; regele Milan al Serbiei i‐a
conferit Ordinul „Takova”.
Proclamarea independenții de stat a
României a dus la legiferarea la data de 10
mai 1877 a primului Ordin român „Steaua
României” – o continuare a vechiului Ordin
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al Unirii confecționat la Paris în vremea lui Alexandru Ioan
Cuza.
Odată cu proclamarea regatului s‐a instituit ordinul
„Coroana României”, plasat ierarhic sub „Steaua României”.
„Steaua României”

Era suficientă reputația pe care o avea pentru ca să se
hotărască să ceară Parlamentului Român să‐i recunoască
cetățenia de român. Era doar născut în România, din părinți
născuți în țară şi pentru țară lucrase şi unii şi alții.
Dar dacă Senatul român la 26 februarie 1882 îi aprobase
cererea cu majoritatea de voturi, Camera la 4 decembrie 1882
discutând împământenirea lui Neuschotz timp de aproape o
oră, i‐a refuzat cererea. Cu tot discursul favorabil al unor Mihai
Kogălniceanu, I.C.Brăteanu.
Lovitura primită nu l‐a descurajat pe Neuschotz. Textul
testamentului său, ca şi faptele de viață, îl recomandă ca un om
cu sufletul mare, curat şi generos. „Pe fața lui se cunoştea omul
cu simțămintele umane care se pătrunde de milă pentru cei
nenorociți, săraci şi orfani. Ochiul său pătrunzător privea şi
urechea sa ageră asculta suspinul cerşetorului şi al orfanului. El
era mai mare prin caracterul său virtuos, decât prin avuția sa.
Dulce şi afabil în manierele sale, înzestrat de sentimente
generoase de amiciție, Neuschotz, precât de onorat era în
palatul bogatului, pe atât era de iubit în coliba săracului.”
Aprecierile citate se regăseau în spusele aceluiaşi autor,
în însuşi cuvintele care i le adresa la înmormântare.
… „Câte văduve sărmane de Jaques Neuschotz ajutate,
Câți bătrâni fără putere, ai mizeriei eroi,
Câți sărmani, câte familii de nevoie încercate
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De Jaques Neuschotz ajutate în restrişte şi nevoi,
Câți orfani cărora Neuschotz le‐a fost mamă, le‐a fost
tată,
Şi câți tineri ce‐ntr‐o vreme vor reda poporului
O pleiadă studioasă de mizerie scăpată,
Ar putea să fie martori ai filantropiei lui!
Dar Jaques Neuschotz nu mai este, a trecut la nemurire.
El e azi un corp de gheață, rece, neînsuflețit
Şi de‐abia această humă, rest de tristă amintire,
Mai arată cum că Neuschotz a fost viu şi a trăit.
…Plângeți tinerilor, plângeți tinerime iubitoare,
Plângeți voi bătrâni, vadane îmbrăcați‐vă‐n lințoliu,
Căci Jaques Neuschotz filantropul, patriotul, omul mare,
Astăzi pentru veci ne lasă! Plângeți că e zi de doliu!...”
Murise la 25 august 1888 la vila sa „Mon repos” din
Copou. A doua zi, de sărbătoarea izraelită, corpul său a fost dus
în oraş şi depus pe un catafalc într‐un salon al Palatului său,
decorat în negru, împodobit cu flori, asistat de o lume imensă.
Duminică 28 august, corpul i‐a fost aşezat înaintea porții
Templului „Beth Iacob”.
Ziarul Curierul (Th. Balassan) apărea în negru, cu schița
meritelor venerabilului filantrop.
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Intrarea cimitirului evreiesc din Păcurari

Testamentul său era chintesența persoanei dispărute.
A fost înmormântat la cimitirul evreilor din Iaşi – Păcurari.
„Plânge soție că ai pierdut un soț devotat şi care a concentrat
întreaga lui fericire în persoana ta; plângeți‐l copilelor rămase
orfane, că ați pierdut un părinte tandru şi care când vă vedea,
erați pentru dânsul comoara bucuriei; plângeți‐l amici, căci ați
pierdut un demn amic; plângeți‐l comercianți, căci în relațiile cu
el ați aflat un stâlp puternic de care v‐ați rezemat; plângeți‐l
rudelor, văduvelor care ați alergat la dânsul ca la un miluitor
darnic; plângeți‐l orfani şi voi copii săraci care ați aflat adăpost
şi ajutorări la învățătură în sentimentele lui umanitare; plângeți‐
l săracilor, bătrâni, tineri şi copii, căci acel care cu o mână
darnică şi iubitoare de cucernicie vă îmbrățişa, a închis ochii şi a
rămas fără suflare, iar mormântul său deschis este gata a‐l
acoperi” – grăia în fața rămăşițelor lui Neuschotz, cu emoții
pline de durere, spunându‐i adio, Constantin Lepădatu, avocat,
deputat de Iaşi, procuror general, prieten apropiat al celui
plecat.
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Celebra casă de la Copou (Aleea Sadoveanu nr.12, azi
Muzeul memorial „Mihail Sadoveanu”) nu era la 1834 decât o
vie aparținând agăi M.Kogălniceanu. Aici, aproape la porțile
Iaşilor, Mihail Kogălniceanu, care deşi avea o casă în oraş, şi‐a
clădit o vilă în mijlocul podgoriei. Vilă pe care, într‐un moment
de criză financiară, a vândut‐o bancherului milionar şi baron
austriac Iacob Neuschotz. După cum spune Dan Bădărău,
cercetător al trecutului Iaşilor, noul cumpărător „a
înfrumusețat‐o , i‐a introdus parchete înstelate, ferestre şi uşi
aduse de la Viena, ornate cu câte o „coroană de baron”, i‐a făcut
sală de baie în plăci de faianță şi cu o mică piscină îngropată în
planşeu, iar după ani, prin 1919, construcția a ajuns Casa Mihail
Sadoveanu, care adăpostea şi pe George Enescu, în trecere…

Casa Memorială „Mihail Sadoveanu” din Copou

În 1947, Mihail Sadoveanu a donat‐o Domeniului
Institutului Agronomic din Iaşi.
Castelul cu turn, cu vedere pe tot platoul Moldovei, din
Valea Prutului şi până la Ceahlău, păstrează urna cu rămăşițele
pământeşti ale Valeriei Sadoveanu, în aşteptarea sosirii Marelui
Ceahlău de la Bucureşti – Mihail Sadoveanu.
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Cât priveşte palatul, se presupune că respectiva clădire,
deosebit de spațioasă, de o formă impresionantă, întrunea
calitățile pe care i le dau zidurile şi arhitectura în zilele noastre.
După cum vede oricine, edificiul are două laturi
perpendiculare, una cu fațada spre actuala Piață „14 Decembrie
1989”, cealaltă ‐ spre strada Cuza Vodă, în apropiere de Piața
Unirii. Aripa dinspre Cuza Vodă e prevăzută cu un gang de
intrare care duce în curtea interioară. Îmbinarea celor două
laturi, într‐o formă rotunjită, este marcată suplimentar de un
grup statuar antropomorf, dispus la nivelul acoperişului.

Palatul, fost Jaques Neuschotz

Clădirea este prevăzută cu un parter înalt şi un etaj cu
mansardă. Ferestrele de la parter sunt mari, arcuite la partea
superioară şi încadrate în chenare largi, decorative. Cele de la
nivelul superior, mai mici, sunt marcate şi ele printr‐o decorație
geometrică şi vegetală. Restructurată în ultimii ani, construcția
se impune şi prin contrastul dinamic al culorilor care
alternează: decorații albe, în relief, din ipsos, cu tencuieli
zmeurii în praf de piatră, cu acoperişul metalic, brun.
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Specific arhitecturii româneşti, palatul bancherului Iacob
Neuschotz – căruia îi lipseşte o placă de marmură care să
reamintească omul şi opera – îmbină tradițiile locale cu ceea ce
s‐a împrumutat , în timp, din tradiția constructivă din Austria şi
Franța perioadei secolului al XIX‐lea, osmoză întâlnită şi în
construcția altor edificii publice ori particulare la Iaşi (Vezi Casa
prof. Bogdan, strada Berthelot, Casa Wechtel – Bulevardul
Independenții).
*

N

egustorul „turcit” îşi dă cu părerea

În trecere prin Moldova, mulți străini au făcut
aprecieri pozitive la adresa românilor. Într‐un volum intitulat
„A travers lʹOrient et lʹOccident”, tipărit în 1888 la Petersburg,
semnat „ Topchi”, care însemna „Omul tun”, conținând pagini
de călătorie în multe țări din sfera arătată, printre care şi
România, spuse aparținând unui ins de afaceri, un suedez care
colinda Europa pentru a‐şi vinde produsele (tunurile),
referindu‐se la viața Capitalei Bucureşti, şi a oamenilor săi,
venera personalitatea unora dintre demnitarii întâlniți. Pe
Mihail Kogălniceanu, de exemplu, îl vedea astfel: „România nu
posedă un al doilea om politic atât de puternic, decât acest
veteran. Elocvența sa este minunată, verva îndrăcită,
cunoştințele şi memoria prodigioase, totul în ciuda vârstei
înaintate, căci are 75 de ani.”
Petre Carp îi apărea cu totul contrariul, față de
Kogălniceanu: „Un adevărat lord englez rătăcit pe țărmurile
Dunării. Nimeni nu vorbeşte mai cu eleganță, nimeni nu
tratează atât de sus chestiunile zilei. Este cel mai mare
„speaker” al Parlamentului, dar este în acelaşi timp, din
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nenorocire, un om dintr‐o bucată, nefăcând concesiuni întru
nimic şi nimănui, iar anii trec fără să‐i schimbe părerile.”
„Suedezul însoțeşte calificativul „om dintr‐o bucată”, cu
„din nenorocire” dar tocmai aceasta poleieşte memoria
castelanului de la Țibăneşti”, scrie Aurel George Stino în
„Păstorul Tutovei” nr.1‐4/1943, revistă a clerului din județul
respectiv.
Iar referindu‐se la doamnele din înalta societate şi la
modul cum se distrau – „scopul principal al vieții româneşti”,
atunci, suedezul, cu pseudonim turcesc, nota: „Se observă
îndată că doamnele române ştiu să se îmbrace şi nu cruță
pentru aceasta nici banii lor, nici arta”, dar parcă,
contrazicându‐se, adaugă:” O voce delicioasă şi un mers
imperial” sunt „destul de rare printre femeile române.”
*

L

iviu Leonte mai scrie

Fără a o spune direct, iar aceasta nu e o
scădere a finului şi competentului analist care se dovedeşte şi
de data aceasta Liviu Leonte, când scrie despre Constantin
Negruzzi (Editura Alfa, Iaşi, 2003), înțelegem că într‐un fel
Lumânărică din Scrisoarea a XIII‐a, nu numai că nu‐i un
proiect, o închipuire de personaj, ci chiar un Costache Negruzzi.
Cunoscător al tuturor durerilor lumii. Dar şi un credincios care
sperând vindecarea ori ameliorarea lor, avea un sprijin în
Dumnezeu.
El însuşi, Negruzzi, ca şi Lumânărică, trăiseră din plin
loviturile celor de lângă ei. Numai cel căruia nu i‐a bătut
perceptorul la poartă, care n‐a primit scrisori de executare silită,
sechestrul asigurător şi vânzarea până şi a moştenirii părinților,
nu poate înțelege de ce Negruzzi nu l‐a creat, ci l‐a descris şi
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însoțit pe Lumânărică pe drumul bisericii. El care nici cu
slujitorii bisericii n‐a prea făcut casă bună, dar a avut mare
încredere în creatorul Lumii şi al Pământului, dar şi a tuturor
viețuitoarelor. De aici şi rostul versurilor şi al rugăciunilor celor
şapte zile, a timpului în care Dumnezeu nu numai a lucrat dar
s‐a şi odinit, bucurându‐se de izbânda muncii Sale.
Prins în afaceri de natură poştală cu viitorul domn al
Moldovei (şi nu numai) Mihail Sturdza, Dinu Negruzzi moare
în 1826, iar fiul, Costache Negruzzi, când păşeşte în ițele
încurcate ale vieții, se trezeşte în situația când codebitorul
„firmei” falimentate se afla în scaunul domniei, iar el,
moştenitorul tatălui său, prins în procedura executării silite,
după amenințări şi procese.
Numai însuşirile personale dar şi stăruința şi munca
asiduă îl vor ține vertical în fața împrejurărilor vieții.
Amestecat să alcătuiască catagrafia Moldovei, din
ianuarie şi până în iunie 1839, pentru a răspunde şi unei mari
întrebări – pentru ce țiganii nu sunt români – Negruzzi străbate
localitate cu localitate satele Moldovei, mănâncă „numai borş
de pui şi pui cu smântână” (şi ar fi fost bine), doarme pe unde
poate, şi la sărac şi la bogat, inclusiv în locurile unde nu lipseau
țiganii, şi precum Lumânărică, face un fel de apostolat, de
cercetare nu numai a fețelor, numelor şi numărului oamenilor,
ci şi a sufletelor lor…
În 1839, când se căsătoreşte cu cea căruia îi va închina
versurile „La Marie”, avea destulă experiență a vieții, dar
accepta nu numai felicitări, ci şi sfaturi de căsnicie rodnică.
La 15 februarie 1840 era prezident al Eforiei oraşului Iaşi,
post în care, ne spune Liviu Leonte, stă până în octombrie 1841,
prilej de a se ocupa şi rezolva atâtea şi atâtea prozaice activități
zilnice, inclusiv înmormântarea săracilor. În anii aceia se ridică,
acuză şi rezolvă în interesul ieşenilor, manifestările de abuz ale
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clerului de la mânăstirea Frumoasa, dornici să aibă bani din
dări păgubitoare până şi casei oraşului.
Tot în 1840, Negruzzi, împreună cu prietenii săi V.
Alecsandri şi M. Kogălniceanu ajung să se ocupe de
organizarea activității teatrului din localitate. Un teatru cu
spectacole în limba română dar şi cu un repertoriu de ținută.
Un acaret al statului care să‐şi ducă traiul nu din subvenții de la
primărie, ci din propria muncă. Cu spectacole „potrivite cu
gustul publicului, elegante, nu triviale, comice, nu bufoane,
căci, românul, nefiind măscărici, nu‐i place bufoneria,
spectacole tragice, nu sângeroase, fără a fi împănate de
cânticele”, căci moldoveanul neavând poftă de joc, nu vrea nici
cânticele. Unde‐s oamenii din mass‐media românească a anului
2009, să‐l audă pe Negruzzi şi să vadă ce organizează şi oferă
reprezentații ei de astăzi, nu numai moldoveanului, ci țării
întregi?
În 1841 Negruzzi era de mult în rangul administrativ de
spătar în Moldova, dar la 14 Ghenarie devenea şi secretar
„vremelnic” împreună cu Alecsandri ai Adunării țării, iar în
aprilie, acelaşi an, primeşte împuternicirea să se ocupe de
cercetarea „sămilor” caselor obşteşti, activitate care îi dă prilejul
să cunoască toate „dedesubturile” timpului şi a oamenilor lui.
În 1842 când era deputat de Iaşi, Costache Negruzzi era
nu numai un demnitar bine cunoscut în Moldova dar şi un
gospodar la casa lui, tată a doi copii, ba trei, că fetița îi murise,
se pare, la naştere.
Acesta era Constantin Negruzzi, care în „Calendar
pentru poporul românesc pe anul 1844”, anul III, la Iaşi, la
Cantora „Foiei săteşti” publica scrisoarea Lumânărică.
Acesta era Negruzzi, care în „Albina românească” nr.8,
foaia oficialității timpului, publica la 27 ianuarie 1844 o
completare la aceea ce publicase în Calendar, lămurind „Cine
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au înmormântat pe Lumânărică” – documentare scrisă nu din
auzite, nu din informații culese de pe stradă, de la un cunoscut
sau altul, ci din participarea nemijlocită la eveniment. Că iată ce
scrie, repet, cel care avea foarte mare respect pentru cuvântul
scris şi vorbit:
„Într‐o zi, trecând pe lângă o biserică, am văzut norod
strâns şi am auzit cântând rugăciunile morților, în mijlocul
bisericii sta un om mort învelit în giulgiu. Biserica era iluminată
şi împodobită ca pentru un om bogat, şi un arhiereu
încungiurat de un numeros cler slujea prohodul…
… Pătrunşi de mare puternicia morții, am plecat capul şi
privind icoana Mântuitorului, ce sta pe pieptul mortului, am zis:
Doamne! Doamne! Odihneşte după moarte şi sufletul nostru în
locul unde ai odihnit sufletul lui Lumânărică.”
De bună seamă, până a‐l aduce în această formă,
explicită, articolul suferise completări, desluşiri clare. Să ne
aducem aminte de stihurile de pe piatra de mormânt a lui
Negruzzi de la Trifeştii‐Vechi:
Eu nu am fost ca alții, de aceea‐n suferință
Am petrecut şi‐n lipsa plăcerilor lumeşti.
Dar cugetul îmi spune că n‐oi avea căință
C‐am fost şi eu unealtă la relele omeneşti.
Ele, ne spune Liviu Leonte (op.cit.p.112) avusese însă
altfel versurile:
„Eu nu am fost ca dânşii, de‐aceea‐n suferință
Petrec, lipsit de toate plăcerile lumeşti,
Dar cugetul îmi spune că n‐oi avea căință
C‐am fost şi eu unealtă la rele omeneşti.”
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Constantin Negruzzi lucra
pe text!... Într‐un fel, iarăşi
indirect, ne‐o spune şi Liviu
Leonte: „Omul Negruzzi poate fi
cunoscut din „Scrisori”, dar nu
atât în mod direct, cum lasă să se
înțeleagă comentariile care li s‐
au consacrat, cât mai ales
deductiv.” (op.cit.p.170)
Referindu‐se la Scrisoarea
a XIII‐a (Lumânărică), cu
caracter de necrolog, este, în
prima parte ‐ după cum am mai
citat spusele lui Liviu Leonte – o
„fiziologie”
a
pitorescului
cerşetor evanghelic, cunoscut locuitorilor Iaşilor.
Da, fiziologic cerşetor dar nu al unui cerşetor oarecare, că
pitoreşti ca şi astăzi, şi pe vremea aceea nu erau deloc puțini.
Unul cu har, un om sfânt! Că despre el a mai scris şi Alexandru
Papadopol Calimach, şi un poet precum Mihail A. Corrodini,
prieten şi cu Negruzzi, şi cu Alecsandri, dar cunoscut şi
apreciat şi de un Victor Hugo, toți oameni deosebit de serioşi.
O „fiziologie” a pitorescului, când tot Liviu Leonte ne‐o
spune – Negruzzi se dovedise, sau avea s‐o facă, a fi şi un
priceput în ale alegoriei. Că iată un tablou din comentariile
biografului, referitoare la ce scrisese Negruzzi despre „armia
rusească, după ce trecuse Prutul la noi în 1848:
„Mă trezii atunci într‐o sală unde erau numai boieri cu
decorații şi ofițeri cu spalete. În mijloc văzui o femeie naltă şi
frumoasă, cu ochi şi sprâncene negre, cu părul despletit pe
spate, goală până la cingătoare, îngenuncheată şi cu mâinile
legate dinapoi. Lângă ea sta un om cu mască. El ținea un paloş
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lat cu care lovea creştetul acelei nenorocite ființe. Privitorii se
uitau la acest martir fără a clipi din ochi, fără a zice ceva, făr‐a
face vreo mişcare, încât semănau a nişte statuie de ceară.
Tăcerea era adâncă. Nu se auzeau decât loviturile de paloş a
omului mascat şi suflarea de agonie ce ieşea din pieptul
frumoasei osândite! La fiecare lovire, un pârâu de sânge
purpuriu se revărsa pe umeri, şi sânul ei, până ce în sfârşit ucisa
căzu cu fața în jos, scăldată în sângele său.”
Alegorie, alegorie, dar parcă şi o cruntă realitate,
transpusă din 1848 în 2009, când privitul față în față, cercetat,
anchetat, rămâne o amintire devenită astăzi izvor de abuzuri
nemăsurate, niciodată pedepsite…
Reluând termenul de „fiziologie” şi „fiziologic” la
Negruzzi însuşi cercetătorul admite „observațiile fiziologice”
ale lui Negruzzi, împrumutate de la alții ca el, dar mai ales din
literatura vecină şi despre care cititorii ar trebui să devină
interesați, parcurgând studiul lui Liviu Leonte.
Înțelegem din ceea ce spune apreciatul om de literatură şi
cercetare în domeniu că „fiziologiile” apelau la ilustratori şi îşi
propuneau ca prin literatură să realizeze un studiu social
aplicat fie unei clase sociale, unei instituții a timpului, fie unui
individ specific, cum a făcut Negruzzi în cazul lui Lumânărică.
„Estetica rafinată a lui Al.Odobescu şi registrul larg al
memorialisticii lui Ion Ghica sunt anticipate de Costache
Negruzzi în ciclul Negru pe alb (Scrisori la un prieten), din
volumul „Păcatele tinereților” (1857), care conțin impresii de
călătorie (Primblare, Pelerinagiu, Băile de la Ems), anectode
(Rețetă, Pentru ce țiganii nu sunt români, Statistica lupilor,
Istoria unei plăcinte), biografii (Un poet necunoscut – Daniil
Scavinschi), fiziologii (Fiziologia provințialului, Lumânărică),
lanțuri paremiologice , înscenate cu virtuozitate în stilul jovial
de mai târziu a lui Anton Pann sau Ion Creangă” explică, mai
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pe larg fenomenologia (Dicționarul de Literatură Română,
coordonator Dim. Păcurariu, Editura Univers, Bucureşti, 1979,
p.274).
Profesor în domeniu era un Balzac în Franța, scriitori ca
Paul de Kock, Monnier, Gozlan, Delord dar şi Pierre Durand ori
Negruzzi sau Kogălniceanu, la români. Dar mai întâi, Eliade, un
traducător în domeniu. Provințialul din Albina românească nr.25
din 28 martie 1840, fără nume şi biografie întrunea „suma
trăsăturilor categoriei pe care o exprima”, portretul lui fizic
întregindu‐se cu sugestia, omul care „îmbla încotoşmat într‐o
grozavă şubă de urs”, poartă arnăut în coada droşcii, înarmat
cu un ciubuc încălăfat şi lulea ferecată cu argint”… individ care
poartă cu sine… „un nu ştiu ce.”
Fiziologia provincialului tinutaş avea în sine ceva din
Lumânărică, descris de Negruzzi, de Calimah… O descriere
care capătă tonul moralizator‐filantropic, care duce la
Rugăciunile din cele şapte zile ale săptămânii în care doar
Dumnezeu a şi muncit dar s‐a şi odihnit la sfârşit, admirându‐şi
creația.
Scrisoarea în cazul acesta, mai ales cea despre
Lumânărică, rămâne un document, un îndemn şi pentru alții să
caute către dânsa, transformând‐o în poezie. O odă?...
*

A

bgar (Apcar) Baltazar impresionat de
Lumânărică

„Lumânărică era părintele nevoiaşilor. Nu numai
creştinii dar şi jidovii – milostivirea sa îi ajuta, şi‐i cerceta, de
aceea se vedeau după sicriul său oameni de felurite neamuri
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îndreptând la un loc suspinele lor de mâhnire şi recunoştință,”
scrie C. Negruzzi în scrisoarea sa cu numărul XIII adresată
prietenului său.
Cum în acea vreme la Iaşi jumătate din populația
localității o formau evreii, era normal ca la înmormântarea lui
să participe şi o parte din jidovi. Dar în Iaşi, mai ales, exista o
armonie deplină între etniile care formau populația localității.Şi
un respect total pentru personalitățile locului ori pentru cele
sosite din altă parte. Explicabil de ce moartea lui Lumânărică a
impresionat şi pe unul dintre armeni. E vorba despre Apcar
Baltazar, pictor şi critic de artă, despre care K.H.Zambacian
spune că „o frumoasă cultură generală i‐a împodobit talentul
literar”, fiind nu numai un pictor ale cărui lucrări, puține ca
număr, sunt găzduite de Muzeul Simu şi la Toma Stelian, şi în
colecțiile particulare ale unor specialişti precum dr. Seuereanu,
Lazăr Munteanu, Al Răşcanu, Onic Zambacian, Paucker sau
Ioan Baltazar evocatul afirmându‐se ca un artist valoros şi critic
de artă”, în acelaşi timp.
Puține la număr picturile lui Abcar Baltazar pentru că
născut la 26 februarie 1880, artistul se stinge din viață timpuriu
la 27 septembrie 1909, când avea doar 29 de ani.
Scriind în „Viața românească” de la Iaşi, studii despre
„Stilul românesc”, „Arta populară în decorația bisericească”,
„Bizantinii în decorativ”, iar în „”Convorbiri literare” despre
„Influențele străine în Decorația Națională”, „Note
iconologice”, „Decorația pridvoarelor din vechile biserici
bucureştene”, A.Baltazar se dovedeşte a fi un eseist format,
cucerit de critica cultă în arta plastică dar şi în literatură, un
formator în evidentă creştere în realizarea artistică şi exprimare.
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Abgar Baltazar, Autoportret

Publicând în „Buletinul
Comisiunii
Monumentelor
Istorice”
în
anul
1908
„Frescurile de la Hurezi”,
„Paraclisul Metropolitan din
Bucureşti”, „Frescurile de la
Colțea” atrage asupra sa
atenția
multilateralului
Nicolae Iorga care, tot în 1908,
scrie în „Neamul românesc”:
„Pictorul Baltazar dă atenția cuvenită minunatelor frescuri de la
Colțea, pe care, desigur, că nici zece bucureşteni nu le‐au privit
cum trebuie. Pictorul Baltazar scrie bine.”
Petru Comarnescu în „Meşterii artei româneşti”, Editura
de stat pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1955, vede în Abgar
Baltazar „un creator neobosit”, un „istoric al artei şi critic”,
evidențiind şi spusele lui Fr. Stork (St. Stirescu), care la
inaugurarea activității neobositului în 1904 îl descrie ca un
„temperament nervos” care vedea „cu justețe culorile din
natură. Iar referindu‐se la compoziția realizată de Baltazar şi
intitulată „Moartea lui Lumânărică” îl cataloga drept „un
îndrăzneț” care „sub efectul luminii” realiza lucrarea respectivă
cu „neajunsurile” inerente momentului.
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Abgar Baltazar, Moartea lui Lumânărică.
Publicată în „Viața literară şi artistică” la 7 februarie
1907, lucrarea „Moartea lui Lumânărică” avea să fie urmată de
altele, dar, după circa trei ani de lucru intens, răpus de un atac
de cord, artistul avea să‐şi găsească sfârşitul în noaptea de 26
spre 27 septembrie 1909, deci acum 100 de ani în urmă.
Dând valoare ilustrației, Baltazar decorează tabloul
„Moartea lui Lumânărică” (0,90x2 m, semnat st.jos, colecția Ion
Baltazar) ca şi pe altele cu rame menite să scoată în relief
motivul operei, dându‐i reliefuri care‐i îmbogățesc lumina,
făcând‐o mai relaxantă.
„Cât despre pictori, cel mai activ în domeniul artei
decorative s‐a arătat Abgar Baltazar care s‐a pronunțat şi în
scris în sprijinul creării unui stil românesc în arta decorativă.
Printre altele, el a creat vitralii (Doi cocoşi, Făt Frumos din
lacrimă), desene pentru ulcioare reprezentând Hora şi Răpirea
Ilenei Cosânzeana, desene pentru costume de teatru, un proiect
de cortină cu motive naționale (Căluşari, Vicleim) şi şi‐a
confecționat rame cu motive adecvate pentru fiecare tablou.”
Basm, Schiță pentru vitralii şi Doi cocoşi, schiță pentru
studiu, publică alături de textul citat mai sus Vasile Florea în
„Arta românească modernă şi contemporană”, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1982, p.261‐262.
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Compoziția istorică „Capul lui Moțoc, vrem!” (ulei
2,5x1,72 m., nesemnat, aflată la Muzeul de artă), inspirată tot
din lucrările lui Negruzzi (Alexandru Lăpuşneanu) este şi ea o
valoare. Ea oglindeşte cu mijloace realiste momentul de intens
dramatism, când vornicul Moțoc, neiertător cu poporul şi
trădător față de domnitor, ajunge să‐şi ceară iertare milogindu‐
se, în prezența armaşului şi căpitanului de lefegii care îl aduc în
fața norodului ajuns să‐i ceară „Capul lui Moțoc, vrem!”
Arta compozițională a artistului avea să completeze
fericit un alt tablou „Bătrânul Lumânărică” (ulei,037x0,465 cm.)
nesemnat şi nedatat, cel de pe
pânză fiind înfățişat cu căciula
pe cap, gârbovit, în mers,
sprijinindu‐se în nelipsitu‐i
baston.
A. Baltazar
Bătrânul Lumânărică
„Armenii sunt oarecum
părinții Moldovei” – notează
Nicolae Iorga în „Choses dʹart
arméniennes en Roumanie”
(1935), considerând că ei au existat pe aceste locuri chiar înainte
de a exista Principatul Moldovei, când, refugiați din Armenia,
aristocrați, negustori şi meşteşugari pentru a‐şi salva bunurile şi
credința şi stimulați de privilegiile care avea să li se ofere, s‐au
aşezat şi în oraşele Moldovei. Mai întâi la Cetatea Albă, la
Suceava – unde vor avea şi Scaun Episcopal, la Hotin, Botoşani,
Vaslui, Galați, Iaşi şi Dorohoi, astfel că în secolul al XV‐lea
numărul lor atingea probabil 20.000. Îi dăm dreptate lui Nicolae
Iorga care afirma că „în general nu putea să existe pe vremea
aceea un târg moldovenesc, deci comerț, fără armeni.”
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Aşezați şi la Neamț, Panciu, Odobeşti, Târgul Frumos,
dar nu numai, unde s‐au ocupat şi de producerea mărfurilor,
dar şi cu zootehnia, pentru că vitele, dar mai ales caii,
constituiau o însemnată sursă de export, armenii şi‐au construit
şcoli şi aşezăminte bisericeşti, întrecând prin istețimea lor pe cei
cu care veneau în concurență, încât devenise un mare adevăr
zicala care circula peste tot: „Un jidan înşală zece moldoveni;
un grec înşală zece jidani, iar un armean înşală zece greci”.
Prezența lor este evidențiată nu numai ca negustori de tot
felul, ci şi ca bacali, bogasieri, postăvari, blănari, argintari,
vânzători de mărunțişuri, arendaşi de moşii, cafegii, ciubuceni,,
mindirigii, croitori, cizmari, pitari, cofetari, plăcintari, zarafi,
numai vânzători de lumânări şi miresme pentru bisericile
ortodoxe nu, pentru că „nefiind de o lege cu moldovenii”, prin
hrisoave domneşti – o asemenea îndeletnicire le fusese
interzisă.
Atestați documentar la Iaşi cu mult înainte de hrisovul
lui Alexandru cel Bun, care i‐a determinat pe edili să
sărbătorească în 2008 ‐ 600 de ani de atestare documentară a
Iaşilor, în 1395 fiind data de când datează construcția bisericii
armene „Sfânta Maria”, pe o fundație care trimite la o altă
biserică armenească, cea din lemn, ridicată cu cel puțin două
secole mai înainte, ne determină să credem ceea ce susțin alți
mulți
cercetători în
domeniu
că
Iaşul are o
vechime
dovedită mult
mai veche, cel
puțin 2000 de
ani de când
viețuiesc
oamenii
pe
aceste locuri.
■
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Biserica Armenească din Iaşi este o biserică de rit ortodox,
aflată în proprietatea comunitații armeneşti. Este construită la sfârşitul
secolului al XIV‐lea de către armenii aflați atunci într‐un număr destul
de mare în zonă. A avut parte de o restaurare serioasă în 1803, iar în
2006 s‐au început mai multe lucrări de renovare şi consolidare.
Lăcaşul adaposteşte o serie de pietre cu inscripții, una dintre
ele certificând începuturile zidirii în anul 1395 de către hagiul Macar.
În 1451, lăcaşului i‐a fost dăruită o Evanghelie scrisă şi ilustrată
în oraşul Caffa din Crimeea, cu circa 100 de ani mai devreme.

„Piatra volantă” adusă drept argument al construcției
bisericii la 1395 naşte discuții. Dacă ea s‐ar fi aflat încastrată în
însuşi zidul bisericii, ea ar fi putut avea o credibilitate mai
mare. Dar cum pietrele document nu‐s lăsate la locul lor, ele
adesea fiind mutate, dislocate, scoase din zid, abandonate chiar,
îşi pierd din autenticitate.
Neaşezarea la locul lor a pisaniilor a fost un act de
neglijență străveche. Restaurarea bisericii „Sf. Nicolae”
Domnesc s‐a terminat cu abandonarea tocmai a pisaniei care
atestă că Ştefan cel Mare a început zidirea ei la 1 iunie 1491 şi a
terminat‐o în august 1493. Piatra în cauză a fost găsită peste ani,
prin 1905, zăcând sub cerul liber, aruncată într‐un morman de
228

pietre cu alte şi alte inscripții vechi, dar care „n‐a mai fost
recuperată decât după 24 de ani de căutări birocratice.
Aducându‐ne aminte că C.Negruzzi aminteşte că
Lumânărică a construit ori a reparat multe aşezăminte de cult,
cum a făcut şi Titinaş cu clopotnița de la biserica „Sf.Ioan” din
Bârlad, se pune întrebarea: cum vor fi identificate lucrările în
cauză, când într‐un oraş ca Iaşiul dispar pisaniile care probează
anul construcției şi lucrul fundatorului lor?
Însăşi existența omului care a realizat construcția rămâne,
adesea, sub semnul întrebării. Că aşa este, doar un exemplu: se
ştie, în 1878, când a fost demolată biserica „Sf.Vineri” din Iaşi,
subfilială a bisericii Talpalari, în cimitirul ei exista locul de veci
a lui Visarion Gabaşvilli, cel mai mare poet liric georgian, mort
la Iaşi din cauza ciumei în 1791. Lespedea lui funerară a fost
depusă în curtea bisericii armeneşti. Mai târziu a fost
încorporată în Lapidariumul de lângă Palat. Dar cum la
deschiderea esplanadei Teatrului „Luceafărul” tocmai aripa cu
lespedea respectivă a trebuit demolată, lespedea a ajuns la
Golia.
Textul de pe lespedea în cauză, descifrat de regretatul
Liviu Rusu, muzeograf cu aplecare în domeniu, este astfel
stabilit: „În acest mormânt zace principele Visarion Zaharovici
Gabaşvilli, care a fost trimis ambasador al Țarului David pe
lângă prea Înălțata Curte împărătească a Rusiei şi a sfârşit aici,
la Iaşi, la 40 de ani 1791, ianuarie 24. La trecători cer iertare.”
Dacă piatra de înmormântare al unui diplomat rămâne
rătăcită sau nefolosită, ce să mai zicem despre cartarea în piatră,
în lut, ori în ceva hrisoave, a trecerii prin localitățile Tutovei a
lui Lumânărică ori a lui Titinaş, cei doi Ion de la Tutova?
Rezumând susținerile noastre despre armeni, care au
trăit şi ei în breslele lor, constituite şi conduse administrativ şi
ecleziastic, subliniem şi ceea ce documentele ne oferă: de‐a
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lungul timpului, chiar dacă în zilele noastre în România anului
2008, de exemplu, n‐au mai fost recenzați decât circa 1180 de
armeni, mulți susținându‐şi prezența de limbă şi în familii
mixte, etnia celor cu ascendență armenească, dar manifestându‐
se ca personalități româneşti de înaltă ținută, este destul de
numeroasă. Enumerăm printre aceştia pe: Arşavir Acterian,
jurnalist şi important biograf; Haig Acterian, jurnalist, critic
teatral şi mare regizor; Jeni Acterian, scriitor, regizoare şi
memorialistă; Ştefan Agapian, jurnalist şi scriitor; Vartan
Arachelian, jurnalist şi important comentator politic în
societatea civilă; Gh. Asachi, jurnalist, scriitor şi vestit om de
cultură; Dimitrie Asachi, fiul său, matematician, vestita Ana
Aslan, gerontolog; Hrandt Arakian, pictor; Manuc Bei,
fondatorul monumentalului „Hanul lui Manuc” din Bucureşti;
Vasken Baljian, mult timp conducător al Bisericii Armene din
România; Anda Călugăreanu, apreciată şi regretată cântăreață
şi actriță, Spiru Haret, matematician, fizician, politician şi
reformatorul şcolii româneşti; Bedros Horasangian, scriitor,
eseist şi jurnalist; Garabet Ibrăileanu, critic literar, mare om de
cultură şi conducător de presă românească; Mihail Jora,
compozitor; Ardases Cundalgian, baschetbalist şi cercetător în
chimie; Virgil Madgiaru, politician, economist şi sociolog;
Vasile Gh. Morțun, activist socialist; David Ohanesian, tenor de
operă; Ovidiu Ohanasian, ziarist; Varujan Pambuccian,
reprezentant al comunității armene în Camera Deputaților a
României, programator; H. Dj. Siruni, istoric, bun cunoscător al
Imperiului Otoman, traducător profund al operei lui Mihai
Eminescu; Alexandru Tatos, regizor; Harry Tavitian, muzician;
Grigore Trancu‐Iaşi, economist şi politician; Krikor Zambacian,
colecționar de artă, fondatorul Muzeului Zambacian; Iakob
Zadik, general în armata română în primul război mondial;
Varujan Vosganian, economist, poet şi politician român după
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1989, prozator (vezi „Cartea şoaptelor”, fragment în
„Convorbiri literare”, Iaşi, ianuarie, 2009.
Armean a fost şi A.Baltazar, pictor, critic şi scriitor de
artă. Calitățile incomparabile în arta sa au fost dezvăluite
deabia în 1934, grație expoziției retrospective, închinată lui de
un comitet de organizare, având ca preşedinte de onoare pe
Alex. G.Donescu, primar general al Municipiului Bucureşti,
atunci. La comemorarea împlinirii a 25 de ani de la moartea sa.
Despre A. Baltazar au scris elogios multe personalități.
„A făcut parte din aşa numitul „grup al neprimiților” din care
făceau parte Pătraşcu, Steriady, George Dimitriu, Teodorescu
Sim, profesorul Petrovici, avocatul Solomonescu” din tânăra
pleiadă întâmpinată pretutindeni cu formula „Tineretul să
aştepte!” – scrie Daria Luca în „Bucureştii” revista muzeului şi
pinacotecii municipiului Bucureşti, 1936. Şi tot Daria Luca
adaugă: „Verva sa , darul de a vorbi, sarcasmul care‐i colorează
orice conversație, cultura sa bogată, activitatea intensă pe care o
deapănă în mişcarea artistică, fac din el una din personajele
marcante ale trecutului intelectual din acea vreme, printre care
se mai numărau: Gârleanu, Corneliu Moldovanu, Panait Cerna,
Ilarie Chendi, Spaethe şi alții.”
Când enumără pânzele realizate, autoarea citată arată şi
cine l‐au inspirat pe realizator: Făt Frumos, Sfântul Gheorghe,
Balaurul, Doamna Despina, vornicul Moțoc, Lumânărică…… „
după terminarea cu distincțiune a cursurilor şcoalei de arte
frumoase din Bucureşti, 9 al cărei bursier, prin concurs, fusese în
tot timpul studiilor, întâiul lui gând, ca al tuturor artiştilor, fu
acela de a se prezenta Ministerului de Culte, cu certificatele şi
cu schițele la subțioară pentru a obține un ajutor spre a‐şi
continua studiile în străinătate. Se înfățişă într‐un an înaintea
Sculptorul George Dimitriu, Pictorul A.Baltazar, în „Noua
Revistă Română”, 11 oct.1909, p.17,18,19.
9
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unui Ministru, îi expuse planurile sale, şi cu toate că plecă
încredințat că i se va satisface cererea, totuşi ministrul nu‐şi mai
aduse aminte de el.
În al doilea an se prezintă unui alt ministru, ce nu numai
că nu‐i acordă nimic, dar pentru a‐l împiedica şi mai mult de a
face artă, îl numi copist la acel departament. Nu avu ce să facă.
Greutățile artei sunt mari iar traiul e îngrozitor de greu când
cineva voieşte să facă artă şi nu are nici un sprijin. Primi deci
postul acesta, nedescurajându‐se şi lucrând înainte, atât în orele
libere, cât şi sărbători, numai şi numai să nu părăsească arta pe
care o iubea cu pasiune. În curând însă Baltazar strângând o
sumă de bani cu care îşi cumpără materialele necesare unei
expoziții, îşi dete demisia din postul ce ocupa şi se aşeză pe
lucru.
Începu a trimite lucrări la diferite expoziții, unde fu
apreciat, iar într‐o zi, printr‐un curaj fără seamăn, dădu la
iveală o mulțime de compoziții, — inspirat din marii noştri
autori, din istorie, religie, — diferite capete de expresie, studii
de naturi moarte, peisaje cu poetice răsărituri şi apusuri de
soare, vederi de ale Bucureştilor, biserici şi mânăstiri, studii
interesante de artă decorativă, acuarele, desemnuri pe care toate
le‐am admirat, în frumoasa sa expoziție din 1907.
Ne revin în minte multe din interesantele pânze ale
artistului, cum de pildă: Moartea lui Lumânărică, Doamna
Ruxandra, Învățătorul, Oştean din vremea lui Ştefan‐cel‐Mare,
portretele D‐nei şi D‐lui Dr. Nanu Muşcel, portretul tatălui
artistului, în sfârşit o mulțime de peisaje de vară, toamnă şi
iarnă, colțuri de grădini, toate de un colorit plăcut şi cald, cu un
desemn îngrijit, perspective redate cu atenție, cu personaje
sănătoase, pline de viață.
Cu deschiderea acestei expoziții, Baltazar făcea o nouă
încercare sperând că va izbuti ca din vânzarea a o parte din
232

lucrări să poată cunoaşte Parisul spre a putea să‐şi dea seama
de puterea Şcoalei impresioniste şi să vadă Ravena, visul lui,
unde îşi propunea să studieze peisajul mediteran din punct de
vedere artistic.
Vându însă puțin. Aşa numiții „protectoriʺ ai artiştilor,
intrau în expoziție, îi admirau lucrările şi atâta tot.
O lună de zile avu deschisă expoziția, când luându‐şi mai
toate pânzele acasă, se încredința şi mai mult că nu cei talentați
sunt încurajați, ci numai cei ce obişnuiesc a‐şi face reclamă şi cei
cu susținători sus puşi…scrie sculptorul George Dimitriu la 11
octombrie 1909 în „Noua Revistă Română” de sub direcția lui
C.Rădulescu Motru.
„…Când cer însă condeiului să aştearnă pe hârtie ce
bruma ştie despre valoarea compoziției lui Baltazar, fără vrere
îmi năpădesc în minte amare reflecții, una mai tristă şi mai
mohorâtă ca alta: Măsor cu gândul rostul popasului lui pe
pământ; pătrunsese temeinic tainele artei în al cărei altar slujea
cu drag, cu înfrigurare, cu ochii just, cu mâna sigură, cu întreg
sufletul lui de artist de rasă, şi când stăpânea de‐a bine
meşteşugul, a fost chemat brusc să‐l continue, cine ştie, poate în
cealaltă lume, unde vor fi fiind şi acolo culori, pensule, palete şi
desigur... şi talent. Şi mă mai gândesc ce scurte i‐au fost zilele
(29 de ani), ce monumentală operă a rămas pe urma lui
(aproape 300 pânze), şi ce valoroasă operă! Şi gândurile
prinzând să colinde, se ʹmpletesc mai departe: mă întreb până
unde ar fi răzbit talentul lui în templul plasticei noastre, dacă
sʹar fi aflat şi azi printre noi?... Dacă nʹar fi egalat pe înaintaşii
de frunte?... Dacă nʹar fi strălucit aureolat în aceiaşi lumină cu
Andreescu, cu Grigorescu, cu Luchian, cu Mirea, cu
Voinescu?...
Şi iarăşi mă gândesc ce neluat în seamă a fost în viață şi
ca artist şi ca cronicar de artă, şi ce apreciat şi ridicat în slăvire
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astăzi, după atâția ani (27) de când nu mai vede, nu mai aude, ci
doar putrezeşte, aşa cum poate îi vor fi putrezit şi pensula şi
paleta.” 10
Lecție de înaltă apreciere profesională şi prietenească
rămâne însă materialul „Amintiri” – semnat de Emil Gârleanu,
apărut în volumul „Privelişti din țară”, editat de Casa Şcoalelor
în anul 1915 şi reluat în volumul din 1936 – Bucureşti, Revista
Muzeului… Să‐l recitim:
„L‐am cunoscut acum patru ani, la el acasă, unde mă
dusesem cu poetul D. Nanu, să‐i văd atelierul. Mʹa impresionat
fața lui ciudată, cu obrajii ce se cunoşteau că‐s afundați chiar
sub barba neagră, deasă, ce‐i năvălea chipul din toate părțile,
până sub ochii din care sclipia o scânteiere ciudată. Mʹa prins
însă repede glasul lui cald, care îşi scutura, arareori, potolirea
cea tristă, ca să se înflăcăreze când vorbea despre arta lui. Din
ziua aceea chiar am înțeles că era un fanatic, un schivnic slujitor
al îndeletnicirii pe drumul căreia pornise cu îndrăzneală, pe
care poate că o presimțire ascunsă i‐o hrănea. Atunci Baltazar
îşi făurea cele dintâi vise, atunci îşi înjgheba cele dintâi planuri,
aşa că în ziua aceea, în atelierul lui nu am putut vedea decât
semnele acestor îndemnuri, care‐i munceau sufletul. Dar nu
trecuse nici două luni, când m‐am dus pentru a doua oară să‐l
văd.
Lʹam găsit în mijlocul atelierului, cam nemulțumit, că‐i
curmam lucrul; dar cu acelaşi glas potolit îmi zise: „Priveşteʺ.
Mʹam uitat de jur împrejurul meu. Şi am rămas înmărmurit.
Pânzele se acoperiseră; peisaje, portrete, flori, artă decorativă, se
aşternuseră ca printr‐o minune.—munca a trei artişti, închegată
de unul singur. M‐am apropiat, m‐am uitat îndeaproape; erau
unele trăsături de maestru, dovezi de un netăgăduit talent; dar,

10

Victor Bilciurescu, Compoziția în pictura lui A. Baltazar
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peste tot se cunoştea graba, încordarea pe care pictorul o
pusese. L‐am sfătuit să nu se obosească prea mult. El nu mi‐a
răspuns nimica, dar scânteia din ochii lui a sclipit tainic, dându‐
mi să înțeleg că odihna nu era partea lui.
Pânză lângă pânză, carton lângă carton, cu o stăruință
nemaiauzită, cu o dorință neînfrânată spre mai mult şi mai ales
spre mai mare, Baltazar, şi‐a închegat opera de tranziție, în
perioada căreia alți artişti întârziază ani! Şi i‐am văzut cea
dintâi expoziție. N‐am să‐i uit privirea cu care m‐a întâmpinat,
în sa!a Ateneului, în ziua când, îmbrăcat în negru ca de săr‐
bătoare, îşi aştepta vizitatorii. Scânteia din ochi i se aprinsese ca
o flacără în care se mistuia mândria şi mulțumirea. Şi bucuria
lui mi‐a trecut‐o, repede, şi mie, şi amândoi am luat pe rând
tablourile ce le expunea. Ținea cu deosebire la pânzele mari;
aproape nici nu socotea unele schițe şi peisagii mai mici, cari
însă dădeau măsura marelui său talent. Țin minte o admirabilă
schiță luată la Țigăneşti, şi alte câteva cari au şi fost remarcate
de către critica ce s‐a ținut oarecum, la o parte, în fața neaş‐
teptatei îndrăzneli a tânărului pictor.
Expoziția nu i‐a adus ceea ce artistul aştepta, şi dacă acest
lucru l‐a mâhnit grozav, i‐a dat în schimb noui puteri pentru o
viitoare luptă, o grozavă luptă purtată împotriva greutăților
vieții, o luptă eroică, vedem astăzi, când ştim că înfrunta şi o
boală pe care o ascundea, dar care în cele din urmă l‐a înfrânt.
Muncit de dorul de a‐şi face loc cu orice chip, locul care i se
cuvenea în pictura noastră de astăzi, a început unele lucrări mai
mari, altele mai amănunțite, prin care să întroneze arta decora‐
tivă națională. Lucrând, cercetând mereu, ajunge să se
încredințeze că numai expozițiile anuale nu‐i ajungeau pentru
a‐şi impune felul lui de a înțelege şi face artă, şi întrʹo bună zi,
citim cu surprindere, cel dintâi articol despre artă, pe care‐l
publica într‐o revistă. Foarte inteligent, cu un deosebit simț
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pentru tot ce atingea frumosul, şi‐n literatură, Baltazar se arătă
dintr‐o dată ca un foarte bun scriitor.
Fire combativă, de la articolele generale asupra artei,
trece la critica personală; şi‐n altă revistă, sub un pseudonim, pe
care noi prietenii i l‐am păstrat ca o taină până la moartea lui,
începe să judece opera colegilor. Şi de îndată se face un critic
temut.
Şi încă i‐se părea că activitatea lui poate avea un câmp şi
mai larg. Din studiile ce le făcuse asupra artei bizantine, capătă
cunoştințe întinse, şi vrea să le aplice. Stăruie şi capătă
zugrăvirea unei biserici, — biserica din Oțetari, mi‐se pare. De
aci încolo viața începe să‐i surâdă. Ministerul îl trimite la
mănăstirea Horez, să studieze frescurile de acolo; „Buletinul
monumentelor istoriceʺ îi deschide coloanele. Pictorul câştigă;
se gândeşte să‐şi mărească atelierul; şi‐l măreşte; îşi înnoieşte
casa părintească, după planurile lui, ziua munceşte, aleargă;
noaptea, la lampă, desemnează; dis‐dedimineață se scoală şi
scrie.
Şi toate acestea în patru ani! Cu trei zile înainte de a
muri, l‐am întâlnit. Era mâhnit de boala părintelui său. Când să
ne despărțim, îmi desfăcu un număr din „Buletinʺ, pe care‐l
avea în buzunar, şi‐mi arătă ultimul lui articol.
Când am aflat în seara zilei de‐a treia, că a murit, n‐am
vrut să cred cu nici un chip. Numai când l‐am, văzut întins în
sicriu, cu pleoapele lăsate peste scânteia ochilor lui adormiți, cu
mâinile nemişcate peste pieptul, în care inima bolnavă tresărise
pentru cea din urmă dată, numai atunci am crezut că Baltazar s‐
a dus. Vai, prietene scump, câte vieți credeai că‐s ascunse în
pieptul cela; cât de uriaş te socoteai în fața vieții, de‐o în‐
fruntai aşa?
L‐am dus la cimitir într‐o zi caldă de toamnă: părinții şi
câțiva prieteni. Şi când l‐am văzut pentru cea din urmă dată,
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când am auzit apoi huruitul țărânii pe capacul sicriului, care‐l
închidea pentru totdeauna, m‐am gândit la atâtea vise, care se‐
nchideau o dată cu el!
Şi m‐am despărțit de mormântul lui, ca de un loc de
linişte, în care un prieten, în sfârşit se odihnea!”
Iar drept recapitulare şi încheiere, constatările lui Victor
Bilciurescu devin lecții de urmat:
„Din cele până aici expuse, reiese fără putință de
îndoială că Baltazar era un pasionat înamorat al compoziției, pe
care o adora fiindcă o înțelegea şi‐şi simțea vocația pentru ea.
Mai toată opera lui despre care vorbirăm până acum, este un
subiect integral de compoziție, sau o frântură din ea. Aşa Moțoc,
aşa Tăierea capului lui Sf. Gheorghe, aşa Sf. Gheorghe ucigând
balaurul, aşa Peisajul de la mahala, aşa Făt Frumos cu torța, aşa
Lumânărică despre cari aud că este un valoros motiv de
compoziție şi se găseşte în colecția frățiorului său. Altă
constatare ce‐i cinsteşte memoria este aceea că toată compoziția
lui este inspirată de motivul pur românesc: Moțoc, Sf.Gheorghe,
piața Sf. Anton, ploscă, Alb împărat: curteni, pețitori, Feți Frumoşi,
fete de împărat; vase româneşti cu motive bisericeşti, istorice, Tândală
etc.; hore, goana Zmeului după Consinzeana răpită de Făt‐Frumos,
Sf. Petru cu cheile raiului, Domnița, Irozi, căluşari, jupânițe, piața
Bazaca, d‐na cu cățelul, muza mahalalei etc.,. totul izvorât din
pământul acestei țări şi trecut prin sufletul lui de bun român.
Cu fantezia lui bogată, ar fi putut să imagineze subiecte
duioase împrumutate de la autori străini şi cu siguranță ar fi
reuşit, însă nu l‐a atras decât specificul pur românesc.”
Şi tot Bilciurescu comentează profesionist compoziția
„Capul lui Moțoc, vrem”:compoziția de la muzeul municipal,
intitulată „Vornicul Moțocʺ, pânză de respectabilă dimensie, în
care încap câteva zeci de atitudini şi tot atâtea expresii, minunat
dispuse, studiate, cu observarea unui riguros respect al
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planurilor; ansamblul unui interesant episod istoric destul de
cunoscut, pe care însă l‐a eternizat pe pânză în chip magistral,
din belşug înzestratul Baltazar.

A. Baltazar
Capul lui Moțoc, vrem!

El a prins momentul când Moțoc se zbate să se
descleşteze din brațele de fier ale curtenilor cari se pregătesc să‐
l repeadă peste împrejmuirea de piatră a palatului, în brațele
poporului înfuriat care îi cere capul.
În episodul acesta, Baltazar a fost un interpret de o
nebănuită putere de pătrundere; el a ştiut să însuflețească acest
tragic moment, cu acea expresie de adevăr ce se cere să
impresioneze, să imprime motivului zguduitoarea impresie ce
comandă emoția, răscoleşte amintirea trecutului neamului,
înviind pentru o clipă toată măreția acestei pagini şi impunând
admirația, dacă nu chiar extazul.
O cronică de pe vremea când tabloul a fost văzut sub
aşternutul primei culori, spune că Baltazar a pornit la realizarea
acestui moment istoric, inspirat de puternica descriere a lui, de
marele prozator care a fost Costache Negruzzi, acel nemuritor
238

Negruzzi, care se ştie ce farmec ştia să toarne în slova lui, în
care vibra struna patriotismului încălzit la cea mai curată şi mai
sfânta flacără a iubirii de neam.
Ori de unde ar fost însă inspirat, de la Costache Negruzzi
sau de aiurea, fapt e că Baltazar a izbutit să eternizeze magistral
acest episod din viața Vornicului Motoc, spre cinstirea de veci a
puternicului lui talent şi spre cinstea artei naționale care a avut
în el un aşa de înzestrat reprezentant. Şi tabloul ce se află azi în
patrimoniul muzeului municipiului, va sta vie mărturie de
originalitatea tehnicei şi de îmbelşugatele posibilități de
realizare până la cari a ştiut să se ridice acest inspirat talent.
De la prima aruncătură de ochiu, un cunoscător simte
răsfrângerile acestui talent în fie ce gest schițat, în fie ce pensulă
din Vornicul Motoc: armonia ce prezidează în meşteşugul
alăturării sau îmbinării tonurilor din cari scapără căldură, viață;
adevărul ce se citeşte în fie ce expresie de groază sau de
răzbunare, expresie ce se contractă chinuitoare în fața pri‐
mejdiei de moarte, sau pofticioasă de sânge, îndobitocită de
setea de răzbunare; iar ansamblul exprimând tălăzuirea
mişcării, ce‐i imprimă vibrații cari fac să trăiască subiectul, ba
să‐ți lase senzația acestui trai chiar după ce ai pierdut din ochi
motivul.
Şi calitățile lui de compoziție ies în evidență şi în celelalte
pânze ce i le‐am putut cerceta. Cele mai malte (29) sunt
proprietatea soților Mina şi avocat Alburi Paucker, doi
înțelegători pasionați de frumos, al căror interior este o
adevărată podoabă de artă nu numai în domeniul pictural, ci şi
în multe altele, printre cari mai cu seamă în cel numismatic, îl
cred neîntrecut la noi.
*
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A. Corradini despre Lumânărică

„După Alexandru Papadopol Calimah,
Negruzzi a fost la înmormântarea lui Lumânărică, în martie
1843, redactând în aceeaşi lună evocarea cerşetorului,” scrie
Liviu Leonte. O spune Calimah dar rezultă şi din „zicerile” lui
Negruzzi: am„am auzit”, „am văzut”, „am plecat capul; „am zis
Doamne!, Doamne!”
Cum s‐a văzut, lui i‐a consacrat şi o poezie Mihail A.
Corradini, despre care face referire şi G. Călinescu în a sa Istorie
a literaturii române. Revizuindu‐i‐o, oare Nicolae Manolescu îl
va pomeni pe Corradini, prietenul unui Alecsandri?
Retorică întrebarea pentru că Corradini rămâne Mihail A.
Corradini cel care nota:
„Ce este acest grav danăt de clopot pentru morți,
acest dangăt plin de taină,
Care de trei zile întregi se înalță spre ceruri?
Este oare un prinț sau un episcop,
Demnități pe care doar Dumnezeu le cercetează.
Este oare un bogat tămâiat care pleacă spre lumea
cealaltă?
Nu! Este un om oarecare, fără nume (de slavă) şi fără
sprijinul (unui neam vestit)!
Este un biet cerşetor, cel pe care lumea îl plânge astăzi!
A murit. L‐am văzut culcat între patru scânduri
Strângând sfântul simbol (crucea) în mâinile sale albe,
Cu picioarele goale, fără să‐şi mai aplece fruntea în fața
altarului,
Da, l‐am văzut coborând spre odihna veşnică,
La doi paşi de rai, scăldat în lacrimi sincere,
În dangătul lugubru şi profund al clopotelor funestre.
L‐am văzut…
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Despre M. A. Corradini în Dicționarul literaturii române
de la origini până la 1900, Editura Academiei, Bucureşti, 1979,
Florin Faifer scrie următoarele (p.220):
„Tatăl său, un negustor italian, poate de prin părțile
Toscanei, se stabilise la Iaşi (atunci veneau italieni şi se
stabileau în România n.n.) unde se căsătoreşte cu o
moldoveancă din familia Nacu. Corradini a învățat la început în
oraşul natal. Îşi va continua şi desăvârşi studiile la Florența şi la
Paris, unde se ocupă îndeaproape cu muzica şi cu pictura.
Spirit neliniştit, Corradini, în care vibra şi o fibră de
aventurier (parcă românii care pleacă astăzi din țară, nu îl au?
n.n.), participă ca voluntar la insurecția poloneză din 1830.
După o călătorie la Paris se reîntoarce în Moldova, în 1841,
însuflețit de ideile liberale care se agitau în Apus şi, de acum,
autor al unui volum de versuri (Chants du Danube). El se
angajează ca secretar la boierul Nicolae Roznovanu, unul din
fruntaşii opoziției liberale. Om de farmec, vorbind cu uşurință
câteva limbi, (italiană, franceză, germană, poloneză) Corradini
era un personaj mult prețuit în societatea ieşeană a vremii.
Vasile Alecsandri şi Mihail Kogălniceanu țineau la prietenia lui,
C. Negri îi dedica afectuoase epistole în versuri, iar una dintre
povestirile sale, Mânăstirea, are ca erou pe Corrad, care e o
prescurtare a numelui Corradini.
În împrejurările mai tulburi de la 1848, Corradini fuge în
străinătate. În toamna aceluiaşi an, Alecsandri îl întâlneşte la
Viesbaden. Mihail Kogălniceanu aflase despre exilat că se stinge
în mizerie la Frankfurt, unde îl descoperise şi I.Maiorescu.
După o existență aventuroasă, Corradini dispare
misterios!”
Despre opera şi activitatea lui literară Florin Faifer mai
însemnează: „Cât a stat la Iaşi, vreme de şapte ani, a compus
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poezii, romane (Le Fils de la Sainte ou Bianca et Leone şi La
Juive errante), o poemă eroică. Fără a le publica, a scris versuri
şi în româneşte, dintre care unele puse pe muzică, erau
colportate prin saloane de către lăutari.
Toate aceste încercări s‐au pierdut. De inspirație
romantică, hugoliană, volumul Chants du Danube cuprinde
poezii de dragoste, meditații asupra istoriei şi asupra soartei,
versuri dedicate patriei. Poezia A la Moldavie (sub titlul Cătră
Moldova) apare tradusă în „Foaie pentru minte, inimă şi
literatură” (1842).
Autorul cânta frumusețea Moldovei şi trecutul ei de
glorie, deplângea prezentul şi avea viziunea unui viitor
luminos.
E un poet elegant şi grațios, mai mult lucid decât
sentimental, înclinat spre reverie şi cugetare. Într‐un calendar
din 1844 îi sunt tipărite versuri în franceză, închinate
desființării robiei. În româneşte Corradini a publicat un articol
„Hai la vorbă!”, în Calendar pentru poporul românesc pe anul
1845. E o satiră din speța „fiziologiilor” în care autorul amuzat
numai, sau cu sarcasm, contemplă priveliştea ciudată
amestecată, uneori contaminată, pe care o oferă societatea
moldovenească a vremii. Pledoaria lui Corradini e în favoarea
unei literaturi cu adevărat naționale, făurită într‐o limbă
românească, păzită şi cultivată cu sfințenie.
Un rol deosebit ar trebui să revină criticii în încurajarea
unei asemenea literaturi, originale, cât şi în stăvilirea invaziei
de tălmăciri inoportune. Stilul lui Corradini e incisiv şi destul
de mlădios, cu un nerv şi plasticitate a expresiei uneori
remarcabile.”
Sunt redate şi sursele de informare ale comentatorului.
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Răsfoind „Amintiri despre Costache Negri”, în Revista
Nouă nr.11 şi 12, anul II, 1889‐1890, Bucureşti, Alexandru
Papadopol – Calimah, redă din spusele lui Negri:
„Către Corradini:
Pentru ce, o! Corradini nu‐mi mai faci cinstea să vii?
Mă cutremur că eşti bolnav, şi că sunt fricos, mă ştii
Depărtat prin zece uliți de lăcaşul tău cel mare,
Poți lăsa pe‐al tău prieten într‐atâta nerăbdare?
Nici măcar vreo două slove, ca să‐mi spui, tu ce te faci?
De eşti sănătos, voinic sau în aşternut de zaci?
Socotit‐aş fi vr‐o dată că aşa neîngrijire
De la Corradin să‐mi vie, îndoită cu tăcere?
Ah! Inima‐mi cea mult tristă de necazuri şi suspin
Cu neîncredere strigă: Corradini! Corradin. Amin.”
Şi tot în acelaşi număr de revistă (p.447), în continuare, o
alta, scrisă din Iaşi,în 1843:
Am aflat la bal asară,
Că tu te plimbi tot mereu,
Ca‐i ieşit din casʹafară
Şi faci vizite din greu.
Că deşi nu vii la mine,
Dar aiurea tot te duci,
Şi că‐ți pare tare bine
Când te duci pe la duduci…
Bravo, bravo Corradini,
Urmează acestui plan!
Şi de nu vii des la mine
Vinʹ măcar o dată‐n an.
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Să‐ți fi dat altfel de ştire
Că sunt foarte supărat
Că m‐ai dat în prigonire
Şi că de tot nu m‐ai uitat.
Poate că nu băgai sama
Şi mă uitai ca dintâi,
Căci a cugetului vamă
Este slabă la cei răi!
Dar aşa, fac poezie,
Ca de dânsa tu pătruns,
Să‐ți aprind o pară vie
De a‐mi face un răspuns
Ca să ştiu de eşti în viață
Deşi poate ai pătimit
Şi să gust dulcea dulceață
De‐a afla că n‐ai murit…
Poezia de mai sus, spune Calimah, era copiată după un
autograf păstrat de Vasile Alecsandri.
Această epistolă şăgalnică, în versuri, Costachi Negri o
adresa prietenului său, poetului Corradini, care şedea la
vistiernicul Nicolae Roznovanu, iar Costachi Negri la logofătul
Conachi; de aceea Negri îi şi zicea:
„Depărtat prin zece uliți de lăcaşul tău cel mare…”
Scriind cele de până aici, Calimah „socotea nu de prisos,
să dea şi aici câteva note biografice despre Corradini care, în
esență, erau cele aflate de noi de la F.F., dar le reproducem:
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„Pe la începutul secolului, un italian anume
M.A.Corradini, vine şi se aşază la Iaşi. El se căsătoreşte cu o
moldoveancă din Iaşi, cunoscută obişnuit sub numele de sora
Butoacă, adică sora femeii lui Bută, născută Nacu, care şedea pe
ulița lui Rolla. Avu doi copii: pe poetul nostru Mihail Corradini,
către care se adresează poezia lui Costachi Negri, şi o fiică,
amândoi născuți în Iaşi.
M. Corradini şi‐a petrecu copilăria cu sora sa şi făcu
studiile sale elementare în Iaşi. Corradini pleacă apoi în Italia,
unde făcu studii serioase şi învață pictura şi muzica. El
cunoştea bine limba românească, italiana, franceza, polonă şi
germană, apoi zugrăvea cu mult talent. Şi cânta frumos din
gură şi din chitară. M. Corradini era un tânăr plăcut, chipeş, de
un caracter poetic, aprins şi prietenos. El a luat parte, ca
voluntar, la revoluția polonă din 1830, apoi se întoarce în
Moldova, iar peste câțiva ani, entuziasmat de poeziile lui Victor
Hugo, pleacă la Paris ca să facă cunoştință cu Victor Hugo. În
poezia sa scrisă la Iaşi „Adieux à mes compatriotes, Depart
pour la France”, el zicea amicilor săi:
«Un indomptable instinct, des mă plus tendre enfance
Mʹa toujours fait aimer le grand peuple français;
Je brûle de le voir, dʹadmirer sa vaillance,
Et de goûiter les fruits de ses labeurs passés.
«Je cours vers tous les seuils dʹou la lyre sonore
Enivrant lʹunivers de chants harmonieux,
Allume, dans mon sein, le feu lent qui dévore
Et fait balbutier le langage des cieux.
«Je veux voir, en parlant a mon maître supréme,
De quel feu le génie embrase le regard;
Je veux, touchant sa main, lui dire que je lʹaime,
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Pour compenser les pleurs quʹarrache ce depart...»(
din Chants du Danube, pp. 161.164)
Corradini era poet. La Paris el făcu acum cunoştință cu
Victor Hugo şi deveni şi mai poet.
La 1841, M. Corradini se întoarce în Moldova, paria sa, cu
scop de a rămâne aici pentru totdeauna, şi petrecea cu boierii
din opoziție care se adunau la logofătul Costache Conache.
Nicolae Roznovanu, unul din capii opoziției, îl luă de secretar
şi‐l luă în gazdă la el. Corrodini câştigă o mare înrâurire asupra
lui Roznovanu şi scrie franțuzeşte memoriile ce opoziția le
trimitea la Constantinopol şi la Petersburg, contra lui Vodă
Mihail Sturdza. Mai târziu însă se mută de la Roznovanu în
nişte case de lângă biserica „Sfântul Ilie”.
M. Corrodini făcuse cunoştință şi se legă în prietenie cu
tinerii de atunci: Costache Negri, V. Alecsandri, M.
Kogălniceanu, Chrisoverghi şi alții ‐ şi era prețuit de societatea
din Iaşi.
Corradini era poet. Când se întoarse în Moldova, la 1841,
aducea cu el un volum din poeziile sale franceze sub titlul: Les
chantes du Danube (247 pagini, tipărit la Paris, Librairie
Charpentier, 1841) care se deosebesc prin lirismul lor:
„Pensé dʹamour, A la Moldavie, Adieux à mes compatriotes, Si
jʹavais une mère, A la fatalité, A lʹastre de la nuit, Un nom. Când se
adresează la Moldova, poetul îi zice:
ʺJe te revois enfin; salut, salut patrie!
Frais bosquets, verts côteaux, et toi, brise chérie
Dont le souffle embaumé mʹendormait au berceau.
Loin de vous lʹhorizon le plus pur, le plus vaste,
Nʹest quʹun séjour obscur que le regret dévaste,
Et qui, pour lʹéxile, ressemble au froid tombeau...
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Şi aiurea:
Que ton haleine est douce, à belle Moldavie!
Quel parfum enchanteur, de prairie en prairie,
Embaume dans son cours la fraîcheur de tes eaux!
Aux concerts de tes bois, tes sereines campagnes
Déroulent leurs flots dʹor, jusquʹaux pieds des montagnes
Où vingt ruisseaux divers abreuvent tes troupeaux...
Apoi poetul întorcând gândurile sale la zilele glorioase
ale istoriei Moldovei, zice:
„Combien de souvenirs sur tes vertes collines,
Sur tes flots argentùés, sur tes vastes ruines,
Sur les troncs primitifs de țes sombres forêts!
Partout je vois inscrit quelques beaux épisodes
Partout quelques lauriers de tes grandes Voévodes!
Ces murmures, ces chants, ne sont que des regrets !
„Oh! si tremblaient jadis le sultan intrépide,
Ton belliqueux voisin et le Tartare avide;
Si tes fleures roulaient des flots rouges de sang;
Si les restes sanglants des cohortes armées,
Aux livides lueurs des plaines allumées,
Guides par la frayeur, fuyaient en gémissant;
„Cʹest quʹils vivaient encor, ces Moldaves tenaces
Dont les veines roulaient le sang des anciens Daces,
Toujours préts à mourir pour défendre tes droits.
Fils des nobles héros, valeureux dès lʹenfance,
Le sauvage coursier, lʹarbaléte et la lance
Exerçaient leur valeur et leur force à la fois.
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«Mais ces temps sont passés, comme tout dans ce monde
Où la vie est pénible et la tombe féconde
Ce ne fut quʹun éclair pour ton adversité!
Ce ne fut quʹun soleil sur lʹocéan des âges!
Aussitôt dispăru, combien dʹobscurs nuages
Sont venus sʹélargir sur ton front attristé!
«Dans ce cruel et long supplice,
Nʹayant pour armes que tes pleurs,
Nulle puissance protectrice
Ne sʹattendrit à tes douleurs.
Nulle puissance suzeraine,
Nʹa dit, dans sa gloire ancienne:
«Protégeons cette soeur chrétienne.»
On tʹoublia sans nul remord!
Oui! de ces armes glorieuses
Dont, sur les rives malheureuses,
Tu voyais les masses nombreuses,
Nul éclair ne changea ton sort.
«Il te manquait le bras dʹEtienne
Dans ces longues calamités.
Lui, qui tʹapportait en étrenne
Tant dʹetendards ensanglautés.
Lui, qui dans sa valeur Moldave
Sut dérouter Méhmet le brave,
Plaçant son glaive pour entrave
A tous ses désastreux desseins.
Redouté par lʹEurope entière
Ce Turc, dans sa fougue guerriére
Vit se briser son cimeterre
Au choc des coups stéphanéens. —
248

Apoi poetul pătrunde în viitor, — viitor pe care toți
tinerii moldoveni, îl nădăjduiau şi‐1 vedeau venind, cu ochii
patriotismului, şi al credinței, ‐saltă în închipuirea sa poetică şi
spune Moldovei:
«Mais les voilà bien loin portes par la ternpéte,
Ces nuages épais, mugissant sur la téte,
Je le vois, o Patrie, à lʹaube dʹun beau jour.
Tu relèves dejà la tete èchevelèe,
Pour lancer à tes fils sous une arche étoilée
Un long sourire heureux, qui sera plein dʹamour.
«Il arrive le jour de tes nouvelles fétes,
II dore lʹhorizon au chant de tes poétes !
Un grand peuple lʹannonce. Espère, espère encor!
Lʹorient est en feu; tout attend, tout écoute:
Le crépuscule fuit; et sous lʹimmense voûte
Des aiglons radieux vont prendre leur essor!...»
Corradini a mai scris un roman „Le fils de la sainté ou
Bianca et Leone,ʺ şi un alt: „La Juie erranté, o cântare eroică „La
bataille de Mazagranʺ, un volum de maxime, şi trei volume de
poesii diverse inedite.
Corradini a scris româneşte un articol de critică morală
şi sociala Hai la vorbă! care se publică la Iaşi, la 1845( în
Calendar pentru poporul românesc pe anul 1845, p.145‐153, în
Cantora Foiei săteşti, 1845).
A. Hurmuzachi a tradus româneşte, cu succes, poesia sa
Pensée dʹamour:
«Je traverse en vain la terre
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Pour ne plus penser à toi,
Je te vois toujours plus chère,
Je te sens dans chaque émoi!...(3)
«În zadar alerg pământul,
În zadar mă ostenesc,
Chipul tău în tot minutul
înaintea mea‐l privesc…”
Acest cântec s‐a cântat mult timp de lăutari, şi prin
saloanele Moldovei. Corradini îi făcuse şi muzica.
La 1848, Corradini a făcut şi o frumoasă poesie,
franțuzeşte, la moartea lui Luminărică, în Iaşi la 1843, sub
titlul.ʺLumin0 (Luminărică). Când Ruşii au călcat țara, Corradini
a plecat din Moldova şi nu s‐a mai întors, nici n‐am mai auzit
despre el.
Acestea sunt puținele note, ce am putut culege despre
Corradini, de la contimporanii săi. V. Alecsandri a scris puține
rânduri despre Corradini. ( )
„Din albumul unui bibliofil”,în Convorbiri literare
nr.5,august 1876, Iaşi, p.189‐190, citim ceea ce scria Vasile
Alecsandri despre Corradini: „Pe coperta unei publicații
ilustrate apărute la Paris sub titlul „La Diable à Paris” figura
desenat un diavol călcând pe harta capitalei Franciei, însă un
diavol elegant faşionabil, având un chip artistic, fin, frumos şi
spiritual. Corradini semăna cu el la față.
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Corradini?

Născut la Iaşi, dintr‐un tată italian şi o mamă româncă, el
întrunea calitățile ambilor ramuri din marea familie latină:
spirit vioi, talent pentru muzică şi desen, geniu poet menit a se
dezvolta; pe lângă acestea, poseda cunoştința mai multor limbi,
italiană, germană, polonă şi franceză, în care îi plăcea a
compune scrierile sale. Un singur articol a scris în limba
românească şi l‐a publicat într‐un calendar din Iaşi sub titlul:
„Hai la vorbă”.
Corradini, până a nu veni în Moldova, luase parte la
revoluția polonă, fiind încă foarte tânăr şi publicase în Paris un
volum de poezii franceze: Les chants du Danube, dintre care una
a fost tradusă, pusă pe muzică şi cântată de toate bandele de
lăutari de pe la 1841. Iată acel cântec:
În zădar alerg pământul,
În zădar mă ostenesc
Chipul tău în tot momentul
Înaintea mea privesc.
Tu eşti raza vieții mele,
Eu pe tine te iubesc,
Pentru tine cat mărire,
Pentru tine pătimesc.
Ah!, iubito, către tine
Eu m‐am prins cu jurământ
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Să‐ți păstrez a mea iubire
Şi în viață şi‐n mormânt.
Peste marginile lumii
Soarta de m‐ar depărta,
Gândul meu va fi la tine
Şi în veci nu te‐oi uita.

Iată‐mă acum aproape
Lângă tine‐înger ceresc!
Vin din lume, de departe
Ca să pot să te‐ntâlnesc.
Şi să‐ți zic încă odată
Că tu eşti al meu odor
Şi pe sânul tău, iubito,
Să trăiesc, să cânt, să mor!
Această traducere fost‐a ea făcută de însuşi Corrodini sau
de altcareva, nu se ştie, dar ceea ce se poate constata din
volumul Les chants du la Danube este că autorul avea scânteia
poetică. Mai multe din bucățile cuprinse în el se deosebesc
printr‐o inspirație puternică precum acelea intitulate à Rome,
Rome au poète, à Napoleon etc., altele chiar printr‐o vie simțire de
patriotism, precum acelea à la Moldavie, la patrie, altele chiar
printr‐un lirism plin de emoțiune şi de fantezie.
Venirea tânărului poet în țară a fost bine primită de toți,
fie bătrâni sau tineri şi ideile sale liberale au adus un util
concurs propagandei întreprinsă de junimea din anul 1840. În
timp de şapte ani cât a stat la Iaşi, Corradini a compus multe
opere în versuri şi în proză: balade, poezii diverse, romane,
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maxime, însă toate aceste manuscripte s‐au pierdut împreună
cu dânsul după ce intrarea ruşilor în Moldova la 1848 l‐au
obligat a se depărta de țară. De atunci nu se mai ştie ce a
devenit poetul şi bagajul său literar.
Ultima dată când am avut mulțumirea a‐l mai vedea a
fost în toamna anului 1848, la Visbaden, unde l‐am întâlnit în
treacăt. În urmă, toate cercetările mele nu au izbutit a afla
adevărul în privința lui. Diverse vuete au circulat despre
dânsul: că ar fi murit la Napole, că ar fi plecat în Rusia în
calitate de secretar a unei principese, că ar fi devenit fotograf şi
s‐ar fi stabilit la Tobolsc etc.; însă nici una din aceste veşti nu s‐
au adeverit. Ne rămâne doar trista alternativă de a considera pe
Corrodini ca pe un român cu totul pierdut pentru noi, fără a se
şti măcar în ce colț de pământ se află mormântul său şi totodată
profunda regretare de pierdere a prețioaselor sale
manuscripte.”
Vasile Alecsandri îşi exprimase încrederea că poate
agentul diplomatic al României la Roma ar putea face cercetări,
prin guvernul italian, pentru găsirea vreunei rude de a lui
Corrodini la Florența şi prin ea să aflăm ce a devenit poetul
dispărut Corrodini.
*
Le Diable à Paris este o publicație de opere colective
reunite şi editate de Pierre Jules Hetzel în 1840 şi 1846. Ilustrată
în principal de Grandville et Gavarni, textele erau de Balzac,
George Sand, Leon Gozlan,
Charles Nodier şi de Hetzel
însuşi sub numele de P.J. Stahl
(Làrousse encyclopédique en dix
volumes, p.3210.
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Publicația „Le Diable à Paris

P

ortretizări, portretizări

Costache Conache era, pe vremea lui, spune Radu
Rosetti (Amintiri, p.678, 781)), bărbatul cel mai cult şi cel mai
bogat din țară, dar vestit pentru o neasemănată zgârcenie şi
lăcomie, ceea ce însă nu‐l împiedica să fie pentru copiii soției
sale, un maştih excelent. Ei conglăsuiau pentru a recunoaşte că
i‐a tratat totdeauna cu mare bunătate şi a îngrijit de interesele
lor în chip minunat.
Soția lui era Zulnia, frumoasă, atât de cântată de
Conache, nu numai în poeziile lui, femeia văduvă cu care el se
căsătorise, ea aducându‐i din prima căsătoriei un fiu – pe
Costache Negri – şi patru fete: Catinca, Zulnia, Eugenia şi
Elena.
Ea, cu Costache, a avut o singură fiică, tot Catinca, dar
cunoscută cu numele de Cocuța.
Conache, pe Costache îl iubea aşa de mult, încât i‐a
propus să‐l înfieze, să‐l facă moştenitorul principal al colosalei
sale averi, cu condiția ca el să ia în schimb numele de Conache.
254

Tânărul Negri a refuzat „târgul”, n‐a voit să se lepede de
părintele său, care‐i lăsase deja o frumoasă avere, el fiind
stăpânul unei întinse şi bogate moşii la Mânjâna, în ținutul
Covurlui.
Dincolo de Siret, aproape de Tecuci, la Țigăneşti, în
aşezarea lui Conache, avea să trăiască fiica acestuia, Catinca,
poreclită Cocuța. Cea care fusese soția lui Vogoride, ea fiind
aceea care, dovedindu‐şi patriotismul, l‐a determinat pe
caimacan să‐l concedieze din demnitatea pe care o avea Costin
Catargiu, dând liber să acționeze partidul Unirii, în
împrejurările date.
După moartea lui Vogoride, Cocuța s‐a căsătorit în Italia
cu principele Emanuel Ruspoli, ofițer de ordonanță a regelui
Victor Emanoil, o frumusețe de bărbat.
Dacă Vogoride fusese un risipitor din averea părintească,
al doilea ei bărbat s‐a dovedit a fi deosebit de echilibrat în
cheltuieli şi priceput în afaceri, ceea ce au sporit simțitor averea
rămasă.
Curtea de la Țigăneşti s‐a dovedit a fi nu numai deosebit
de frumoasă şi bine întreținută, ci şi cu o casă modernă şi o
frumusețe de grădină, vestită în împrejurimi. Stăpâna a murit
de tânără, în iarna anului 1869.
Prezentând o copie fidelă a portretelor principalilor
boieri din epoca sa, principele Nicolae Şuțu, mare logofăt al
Moldovei, 1798‐1871, în „Memoriile” sale, Editura Fundației
Culturale Române, Bucureşti, 1997 (traducere din limba
franceză…Georgeta Penelea Filihi) scrie despre Constantin
Conachi (Marele vornic): „judicios, cu bun simț, muncitor,
făcând‐o pe cinstitul, pe dreptul cu spirit de analiză şi suficient
discernământ, cu cunoştințe dacă nu profunde, măcar
superficiale, în mai multe domenii, remarcându‐se printre
ceilalți prin patriotismul său, prin dreptatea pentru binele
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public, disprețuind amestecul în intrigile mărunte, în
trăncănelile lumii, suficient de bogat ca să nu râvnească
bunurile altora, dar anulând toate aceste însuşiri printr‐o fire
violentă, repezită, prin capricii care adesea îl fac de
nerecunoscut şi care i‐au adus pe bună dreptate porecla de om
răzgâiat” (p.139).
Iar pentru că Radu Rosetti a pomenit de cântecele lui
Conachi pentru frumoasa Zulnia, iată şi un fragment din
Adrian Pascu despre „Barbu Lăutarul imaginea vieții celui mai
zbuciumat veac”, Iaşi, 1939, p.158 ş.u.:
‐ Mi‐e dragă, Barbule!
‐ Ştiu, Mărite… Ehei! Câte giupânițe nu ți‐au fost
domniei tale la fel de dragi?... Cât am mai oftat şi plâns eu
pentru fiecare din ele şi câte n‐a ticluit Măria ta!
‐ Dar ca frumoasa Zulnia, nici una!
‐ Tinerețe, boiarule!...
Galben la chip, cu ochii încercuiți de frământarea
nopților fără somn, veşnicul îndrăgostit boier Konaki îşi frângea
mâinile prins de disperare, jeluindu‐se lăutarului chemat
grabnic la dânsul să se sfătuiască.
‐ Ai văzut‐o aseară la teatru?
‐ Am văzut‐o!
‐ Cine râdea mai gingaş ca dânsa?
‐ Nimenea, Stăpâne.
… Drag îi era lui Barbu tânărul boier, darnic la pungă şi
mereu drăgăstos.
Multe nopți şi‐a pierdut, oftând pe sub ferestrele
duducilor din târg, să împlinească pofta inimii mereu flămândă
de dragoste a poetului. Răguşea cântând de dor, până să se
îndure giupânița să deschidă fereastra şi să spună o vorbă ori să
facă un semn boierului care pândea din umbră, îndemnându‐l
pe Barbu să pună mai mult foc în glas.
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Nu odată, în locul celei aşteptate, năvăleau slugile şi‐l
snopeau pe dânsul în bătaie, în vreme ce Konaki gonea caii,
punându‐se în întunericul ulițelor.
… Din ziua când a cunoscut‐o pe fiica logofătului Ghica,
la balul cu mască de la ospătăria Sf. Petersburg, ceas de odihnă
n‐a mai avut nici boierul, dar nici bietul Barbu. Zeci de răvăşele
înnegrite de stihuri i‐a tot trimis, fără să capete răspuns.
‐ În astă noapte să te găteşti, frate Vasilică! Ține! Să înveți
pe de rost ceea ce pentru dânsa a mea muză, mi‐a inspirat.
‐ Învăț eu, Măria ta, doar multe am învățat. Vorba e că,
de curând sunt sculat din zăcare şi frică îmi este să nu‐mi
rămână fata pe drumuri. Cu logofătul nu e de glumit! Ține la
copchilă ca la ochii din cap şi slugile au poruncă să nu lase pe
nimeni să se apropie noaptea de casă.
‐ N‐avea teamă, Barbule! Cu bani, faci orice…Le‐am
cumpărat tăcerea. Tu, numai învață şi nici o grijă să ai!
… Tu numai sub cer eşti una
Care ai luat cununa
De duh, de graiu, de blândeță
De nuri şi de frumuseță…
‐ Gata Barbule?
‐ Gata, Măria ta!
‐ În noaptea aiasta, încredințez viața toată, meşteşugului
tău! Să mergem, Barbule!
‐ Să mergem, stăpâne şi Dumnezeu să se îndure de mine
şi de ai mei!
Până dincolo de Mitropolie a stat în butcă lângă
îndrăgostitul care nu‐şi mai afla loc, foindu‐se mereu şi tare
mâniat pe țiganul de pe capră, precum că umblă prea încet.
Ajunşi în apropierea Curții domneşti, s‐a scoborât Barbu,
strecurându‐se pe lângă ziduri şi porți zăvorâte, până sub
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ferestrele cu zăbrele, după obiceiul turcesc, de la casele
logofătului.
Nici o lumină de nicăieri.
A tuşit să‐şi dreagă glasul şi a prins să ofteze, bătându‐i
inima de frică, parcă să sară de la locul ei.
‐ Mai tare, Barbule! – porunci boierul din fundul butcii,
stând picior peste picior şi pufăind din narghiulea.
‐ Cât pot, Măria ta!
Iarăşi îşi umflă pieptul, dând drumul jăluirilor.
Aceeaşi tăcere.
‐ Plângi, Barbule, să vadă că sufăr şi ce mult o iubesc!
‐ Plâng, Stăpâne.
Îi curgea sudoarea în picuri şi vinele gâtului i se
întinseseră să se rupă, dar frumoasa Zulnie nici că voia să deie
un semn de viață.
‐ Te omor, Barbule!
‐ Omoară‐mă!
‐ Schimbă cântecul!
‐ Schimb!
‐ Şi sufere, mă!
‐ Uită‐te, cum sufăr!
Cu adevărat plângea Barbu, rugându‐se de toți sfinții să
se arate mult dorita fecioară şi să pună capăt chinului.
‐ Doarme, Măria Ta!
‐ Scoal‐o, Barbule!
‐ Cum s‐o scol?
‐ Oftează până ce s‐o trezi!
Până la urmă s‐a deschis o fereastră şi o slugă
somnoroasă, i‐a răcnit:
‐ Ce te‐ai apucat să urli, țigane şi să scoli oamenii cu
zbieretele tale? Du‐te dracului şi te culcă, fiindcă boierii îs
plecați la moşie de azi dimineață!
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Ruşinat de ocara primită în obraz, Barbu se apropie de
butca boierului, care‐l aştepta mânios în picioare, frecându‐şi
palmele.
Şi, două palme răsunară în tăcerea nopții, pe fața udă de
lacrimi a lăutarului.
‐ Să mă ții minte!...

Conacul construit de Nicolae Dimache

După cum s‐a mai afirmat, Costache Conache, împreună
cu Nicolae Beldiman şi Nicolae Dimache de la Gugeşti‐Vaslui
au făcut destulă literatură, ei fiind menționați în Istoria
Literaturii Române de Alexandru Piru.
Nicolae Dimache, spre deosebire de Conache, a fost un
antiunionist, unul care a văzut în Unire pierderea independenții
financiare a Moldovei.
După cum Conache era cunoscut şi prin curtea şi
gospodăria de la Țigăneşti, aşa şi Dimache era proprietarul
unui frumos conac la Gugeşti construit înainte de 1819. Casa a
suferit multe modificări iar astăzi este aproape în ruină.
Zidit de Nicolae Dimache, conacul de la Gugeşti a fost
sediul C.A.P. pe timpul orânduirii comuniste, iar după 1990 a
fost retrocedat moştenitorilor. În prezent în el locuiesc
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descendenții Rodica Radu (Arghiropol) şi Alexandru Radu,
soțul acesteia (în foto).

Din familia Arghiropol provine mama lui Nicolae Iorga,
Zulnia Arghiropol.
În apropierea conacului se află biserica „Sf. Nicolae”,
ridicată în anul 1819, tot de N. Dimache şi soția acestuia
Pulcheria Miclescu, fiind astăzi
monument istoric, ca şi conacul,
cu una din cele mai frumoase
catapetesme din județ.

Catapeteasma
bisericii
„Sf.Nicolae” zidită de N. Dimachi.
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Şi despre Costache Negri, Radu Rosetti este generos cu
informațiile (op.cit.p. 678 ş.ur.).
El îşi făcuse primele studii în țară, cu un dăscălaş grec.
Pe urmă la pensionul lui Cuénin. Apoi în Franța. Nu avea
cursuri regulate, dar avea o bogată cultură prin citire. Era din
fire foarte dornic de învățătură, interesat nu numai de literatură
şi de istorie dar şi de chestiunile ştiințifice. Se zicea despre el că
avea cunoştințe mai multe decât mulți posesori de diplome,
deşi era de o rară modestie. Făcuse în tinerețe călătorii în Italia,
de unde adusese o întreagă colecție de tablouri de mare valoare.
Avea talent pentru poezie şi uşurință în versificare. O mare
iubire de țară şi de neam. Un viu simț al frumuseților naturii.
Deşi grec de origine, în casa familiei limba greacă, la
modă atunci, nu prea era folosită, Negri şi surorile sale
întrebuințau între dânşii numai limba românească. Surorile lui
nu învățaseră greaca dar o înțelegeau pentru că în copilăria lor,
fiind vorbită oriunde, o deprinseseră, cum se întâmplă,
îndeobşte, copiii familiarizându‐se lesne cu înțelesul limbilor
auzite de la cei din jurul lor. Negri însă vorbea din tinerețe atât
greaca modernă, franceza, germana şi italiana, dar îşi însuşise şi
cunoştințe din limba turcească. Timp îndelungat stătuse la
Constantinopol.
Radu Rosetti spune că scrisorile adresate înainte de 1850
de către Negri către tatăl Rosetti au „o frumoasă şi bărbătească
scriere”, din care străbăteau firea bună, generoasă şi artistică a
autorului lor; erau foarte corect exprimate şi de o rară eleganță.
Încă de tânăr, adept al ideilor promovate şi de Vasile
Alecsandri, de care a rămas legat până ce moartea l‐a răpit pe
Negri, s‐a alăturat luptei duse de tineret împotriva regimului de
corupție a lui Mihai Sturdza, domnitorul.
Adevărata carieră politică a lui Negri a început sub Ghica
Vodă, noul domn apreciind, cu mult în urmă, iubirea de neam
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şi de țară pe care o dovedise acesta, ei împărtăşind aceleaşi idei
generoase, acelaşi dispreț pentru banul câştigat uşor şi fără de
muncă, acelaşi ataşament şi iubire pentru cei slabi şi suferinzi.
Marea şi adevărata
politică a lui Negri este
legată de domnia lui Cuza
Vodă. De el îl lega o veche şi
statornică prietenie. El este
acel
care
trimis
la
Constantinopol spre a stărui
ca Poarta să recunoască
îndoita alegere a domului în
cele două țări româneşti
surori,
şi‐a
făcut
cu
prisosință datoria. Căci, se
ştie, Poarta, fără a cuteza să
refuze în chip formal
recunoaşterea
alegerilor,
mult timp a tergiversat
lucrurile. Întemeindu‐se pe
textul Convenției, care pretutindeni vorbea de doi domni, Negri
– ajutat de francezi, tocmai unirea o doreau. Lupta dintre
Austria şi Franța, victoria celei din urmă şi dorința clar
exprimată de Napoleon al III‐lea, care coincidea cu acea
promovată de Negri şi Cuza, aveau să hotărască confirmarea lui
Cuza ca Domn al Principatelor Unite. Tactul şi sagacitatea lui
Negri în înlăturarea tuturor pretextelor, nefavorabile dublei
alegeri, au fost însoțitoarele marelui succes diplomatic.
Rapoartele sale dispuse în perioada dintre investirea lui Cuza şi
recunoaşterea de către Poartă a Unirii definitive, exprimă
dibăcia şi devotamentul unui mare sfetnic care s‐a dovedit de
mare ajutor pentru Cuza.
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Reale calități le‐a dovedit ca însărcinat la Constantinopol
în negocierile de după secularizarea averilor mânăstireşti, el
apărând cu conştiinciozitate şi mare cinste ceea ce se numea
averea țării.
Puciul de la 11 februarie i‐a
adus nu numai amărăciune, ci şi o
mare
indignare,
care
l‐au
determinat să iasă din viața
politică, refuzând statornic slujbele
care i se ofereau. A primit în 1869
să facă parte din comisia
însărcinată cu restabilirea hotarelor
cu Austro‐Ungaria, dar n‐a stăruit
până la capăt, acuzând lipsa de
profesionalism a Guvernului Țării
sale în pregătirea şi prezentarea
spre susținere diplomatică a
documentației necesare obiectului.
Costache Negri

Ca bărbat, Costache Negri era prezentat ca unul din cei
mai frumoşi, cu o statură de uriaş, „avea corpul unui Hercule şi
un cap de o rară şi bărbătească frumusețe. Părul îi era negru,
bogat şi ondulat, fruntea puternică, ochii mari, negri, luminoşi,
vii dar de nespusă blândețe, cu o expresie de mare bunătate,
sprâncene negre, lungi şi bine hrănite, un nas puțin încovoiat şi
o gură frumoasă, cu buze rumene şi pline; purta barba întreagă,
lungă şi lată; înfățişarea lui era impunătoare, dar te simțeai
atras de el prin impresiunea de blândețe şi bunătate ce o făcea
de la primul aspect” (Radu Rosetti, op. cit,p.677).
Traiul dus de el la Mânjâna, ca şi la Târgul Ocna, era a
unui om simplu, atent la suferințele celor din jur, dar de o
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ospitalitate largă, porțile şi uşile fiindu‐i mereu deschise. Masa
dăruită oaspeților era simplă dar din abundență.
Singurătatea şi‐o petrecea citind ori la lucrat în grădină,
în care sădise pomi de soi şi viță de vie minunată. Des era găsit
cu sapa, cu hârlețul, cu grebla sau cu cuțitul în mână. Îmbrăcat
vara în haine de pânză, largi, toamna în haine de şiac, cu o
pălărie largă, de paie sau de pâslă, încălțat cu ciubote până la
genunchi.
Primea cu afabilitate oaspeți şi ştia să converseze cu ei,
potrivit vârstei, culturii şi inteligenței musafirului.
Era de o modestie desăvârşită, îi lipsea şi vanitatea dar şi
fudulia.
O lecție de simplitate este următoarea întâmplare. La
Târgul‐Ocnei exista un fruntaş al localității care, prin votul
oamenilor ajunsese în capul administrației comunale; îl chema
Iorgu Metaxa. Omul avea o vie care producea un vin roşu,
foarte bun şi o livadă cu fructe de soi, de care era mândru. Într‐
o toamnă i‐a făcut o vizită lui Negri. A fost încântat şi de
grădina lui Negri, dar mai ales de un anumit soi de struguri –
de poamă ananas. Ospitalier, Negri i‐a umplut un paner cu
struguri bine aleşi şi i l‐a înmânat acestuia la plecare.
‐ Foarte vă mulțămesc, cucoane Costache, oi trimite
rândaşul ca să‐mi aducă panerul, i‐a îngânat, cu demnitatea
jignită, conu Iorgu.
Negri n‐a zis un cuvânt şi a rămas la poartă cu panerul în
mână. Când a socotit că Metaxa a ajuns acasă, Negri – cu pas
liniştit, dar mare, a plecat spre casa musafirului său. Ajuns
acolo, a găsit pe unul din servitori în curte şi i‐a dat panerul cu
struguri.
‐ Dă, te rog, panerul cu poamă lui cuconul Iorgu cu
închinăciunile mele. Spune‐i că i l‐a adus cuconul Costache
Negri.
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Biografii săi spun că Negri a murit în septembrie 1876. În
urma unei pneumonii – spune Rosetti – a unui junghiu, zice
Papadopol, dar datorită tot unei întâmplări care a vorbit despre
bunătatea şi mărinimia sa.
Cunoştea şi proteja pe un birtaş din Tg. Ocna, ale cărui
afaceri nu‐i prea mergeau, aflăm de la Rosetti. La 8 septembrie
1876 mergând Negri la iarmarocul de la Rădeana a dat peste
protejatul său, care deschisese acolo, sub un cort, o locarnă. I s‐a
plâns lui Negri că lucrează în pagubă, că nu‐i intrase să
consume decât un muştereu.
Negri ar fi rămas să mănânce şi el acolo, să‐i ridice
consumul şi … plata. Dar cum făgăduise altcuiva ospeția sa, iar
momentul mesei chiar şi trecuse, a plecat în deal la prieten.
Când a ajuns, grăbit şi transpirat, musafirii tocmai coborau în
sufragerie. A mâncat puțin, s‐a sculat şi sub pretext că are o
afacere în iarmaroc, s‐a întors la protejatul său. Aici, după ceva
mâncare şi o cafea, a plătit generos, cât să‐l scoată din nevoi pe
cel cu locanta şi a plecat iarăşi spre curtea boierească, unde‐şi
lăsase căruța şi mantaua.
Până atunci, deşi zi de toamnă, căldura fusese mare, iar
Negri, care plecase de la Târgul Ocna îmbrăcat în haine de şiac,
cam pline, asudase, iar în momentul când a ieşit de sub cortul
cu crâşma, începuse să bată crivățul cu violență puternică. Şi
urcând mai mult în cămaşă dealul Rădeana, a ajuns la căruță
mai mult înghețat. A doua zi pneumonia nu a mai avut leac din
partea doctorului Dumbrăveanu de la Bacău.
Şi în ciuda naturii sale voinice, pneumonia l‐a dus în
mormânt.
I‐a rămas o fiică – Iosefina, rod a unei legături de
dragoste a lui cu o cântăreață de operă, germană, pe care o
cunoscuse în timpul călătoriilor în Italia.
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Fata avusese de la tatăl său o creştere foarte îngrijită,
înzestrată şi măritată.
Papadopol descrie şi el sfârşitul lui Costache Negri.
Costache Negri – spune Calimah se săvârşi din viață în
ziua de 28 septembrie 1876 în casele sale de la Târgul Ocna,
după o scurtă suferință, de junghiu, şi s‐a înmormântat la
mânăstirea logofătului Răducanu Racoviță, unde se vede
mormântul său, afară, lângă păretele bisericii, alături cu altarul,
în partea de jos.
Costachi Negri, fiul marelui vistier al Moldovei, Petrache
Negri şi al Smarandei, fiica vornicului Miron Donici, pârcălabul
de Soroca, era născut la Iaşi în luna lui martie 1812, în casele
vornicului Ion Luca, astăzi(1887) proprietate a colonelului
Nicolae Iamandi. Mama vistiernicului Petrache Negri, adică
bunica lui Costache Negri, era născută Luca. Familia Luca este o
familie veche moldovenească, de boieri cu renume. În
Letopisețele Moldovei găsim la 1711 pe Ştefan Luca mare
logofăt, care trimis sol, întâi la Iaroslav în Polonia la 13 aprilie
1711, şi apoi la Prut, în satul Zagarancea, la 3 iunie 1711, din
partea lui Dimitrie Cantemir, Domnul Moldovei, împreună cu
Ion Neculcea Hatmanul şi Constantin Ruset, paharnicul – şi
întrunindu‐se cu Petru cel Mare şi în urmă cu trimişii
Împăratului, feldmareşalul Boris Şeremetieff, generalul
Dolgoruchi, generalul Ianoş şi Sava Rogojinschi, au aşezat şi au
subscris condițiile alianței dintre Moldova şi Rusia – condiții pe
care Petru cel Mare şi Dimitrie Cantemir Voievod le‐au jurat pe
Sfânta Cruce şi pe Sfânta Evanghelie, în ziua de 30 iunie 1711 în
Biserica Domnească din Pre Poarta Curții Domneşti din Iaşi
(Letopisețul Moldovei, tom.II, pag,112,113,352 şi Tom III,
p.155).
Pomenirea lui Costache Negri va trăi vie în tabletele
istoriei românilor, între fruntaşii pleiadei de luptători pentru
266

renaşterea şi deşteptarea României, îşi încheie susținirile A.
Papadopol Calimah, Tg.Ocna, 24 mai 1887, Mirceşti 19 august
1888.
*
Costin Catargiu, potrivnicul Unirii, demis în timpul lui
Vogoride, era moşul mamei lui Radu Rosetti, şi s‐a dovedit a fi
un neegalat mistificator al vremurilor, oamenilor şi năravurilor
propriei clase sociale din care provenea. Despre cuconul Costin
memorialistul spune că se dovedise a fi „soțul cel mai
necredincios ce se poate închipui”, a unei soții Smărăndița, o
femeie „fără prihană” între „doamnele foarte uşuratice”, de
statură înaltă şi rămasă mlădioasă chiar şi la vârsta ei înaintată.
Femeie care, într‐un moment avusese neinspirația să fugă de
acasă după un om care s‐a dovedit un nestatornic, dar nici
frumusețe sau cultură personală nu a avut.
Erau proprietari la Mărăşeşti.
„Nicăieri în ospitaliera moldoveană, nu era ospitalitatea
practicată pe un picior atât de larg ca la Mărăşeşti. Bătea în
această privință toate casele boiereşti din țară.”
Aşezat la răspântia drumurilor dintre Țara de Sus şi Țara
de Jos, Bucureşti – Iaşi, Bucureşti Roman –Țara de Sus şi
Palanca – Galați, la Mărăşeşti nu era zi lăsată de la Dumnezeu,
iarna sau vara, în care să nu fie musafiri la curte. Aici se găsea
masă bogată, întinsă mai mult pentru străini decât pentru
numeroşii membri ai familiei lui Costin Catargiu.
‐ Cunoscut sau necunoscut, cereai găzduire, erai bine
primit şi bine ospătat! Îşi aduce aminte Radu Rosetti
(op.cit.p.700)
Cuconu Costin, cu toate metehnele lui, era un părinte de
familie bun şi, deşi era un soț necredincios, avea cunoştință de
calitățile soției sale în această privință, şi nu o lăsa să ducă grijă
de nimic. Numai că după Unire, afacerile i s‐au încurcat,
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înzestrarea celor patru fete şi a fiilor îl costase destul şi,
strâmtorat în toate, cu datorii şi dobânzi grele, a fost silit să taie
din cheltuieli, să vândă chiar moşia unui Odiseu Negroponte,
mic comerciant de cereale. Aflat în ascensiunea afacerilor şi
favorizat de momentele timpului, negustoraşul a cumpărat nu
numai moşia lui Costin Catargiu de la Mărăşeşti, ci şi pe cea de
la Grozeşti a lui Lascăr Bogdan, alt boier scăpătat.
În orice caz, se zice că atâta timp cât Costin a rămas la
Mărăşeşti, ospitalitatea curții nu şi‐a pierdut din îmbelşugarea
ei.
Nicolae Şuțu îl vede (în „Memoriile” sale, Editura
Fundației Culturale Române, Bucureşti, 1997) pe Costin Catargi
– omul care „încerca să se strecoare prin toate mijlocele
imaginabile”. El fiind „totdeauna printre gălăgioşi şi în mod
special îşi dăduse aerul de răzvrătitor ca să pară important, fără
ca prin aceasta vreun partid să‐l recunoască de şef sau măcar de
partizan”
„Era una din acele ființe care‐şi irosesc viața şi însuşirile
naturale ca să bage intrigi, ca să fie unealta partidelor şi
maşinațiunilor lor oculte dar a cărei colaborare este cu
ostentație respinsă. Spirit ascuțit dar certăreț, plin de subtilități
înşelătoare, caracter irascibil, învăpăiat, nul în serviciu, în ciuda
inteligenței, compromițând dreptatea până la a o stâlci şi
treburile până a le anihila. Pentru că în activitatea sa de
postelnic al Domnitorului, Costin s‐a dovedit total cu
necuviință „slujind şi sabotând în acelaşi timp”…
Vorbind despre societatea boierească din vremea lui
Mihai Sturdza, Radu Rosetti aminteşte şi despre Catinca
Beldiman, născută Dimaki, soția vornicului Iordachi Beldiman,
devenită căimăcăneasa Catinca Balş la 1856‐1857.
Despre ea şi scandalul răsunător care a făcut epocă,
pentru că era cuprins în el şi poetul Hrisoverghi.
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„Ea era o femeie de o frumusețe deosebită dar care se
bucura de cea mai deplorabilă reputație. Hrisoverghi era
adjutant domnesc, tânăr, frumos, cult, plin de duh şi înzestrat
cu un frumos talent poetic”, ne‐o descrie Rosetti. Înfățişând
relațiile de amiciție dintre poet şi Catinca, soția vornicului
Iordache, care încă nu simțise nimic, ne este prezentată scena
întâlnirii celor doi „într‐o iarnă deosebit de grea” când vornicul,
plecând cu treburi din Iaşi, a revenit la domiciliu pe neanunțate:
„cei doi amanți au fost surprinşi; Hrisoverghi, în costumul uşor
în care se găsesc de obicei amanții în asemenea împrejurări, de
abia avut vreme să‐şi adune hainele şi deschizând fereastra, să
sară de la etajul întâi în grădină. În iatacul cucoanei Catinca era
o temperatură de seară caldă, în grădină douăzeci şi patru de
grade de frig, iar mantaua nenorocitului rămăsese sus. S.a
îmbrăcat cum a putut, a sărit peste zăplaz şi, negăsind nici o
sanie, a fost silit să meargă acasă pe jos. A doua zi era în pat, cu
o febră de peste 40 de grade C°” (op.cit., p.458‐459). Din cauza
răcelii, poetul s‐a stins din viață după câtva timp de chin. Cât
priveşte bănuielile vornicului Beldiman, stârnite de tulburarea
manifestă a cucoanei Catinca la intrarea lui în iatac, au fost
confirmate când ochii lui au zărit mantaua lui Hisoverghi
căzută în dosul unui jilț. Urmarea: cucoana Catinca a fost dată
afară din casă şi s‐a pornit procesul de despărțenie.
Ea, Catinca, a devenit cea de a doua soție a vornicului
Toderiță Balş, cel mai primejdios duşman al domnului
Moldovei dar şi a Unirii. Dar şi mai mare era Catinca, dar şi cu
o reputație pierdută, cunoscută de toată boierimea Moldovei.
„Devenise amanta lui Balş nu numai pentru că era frumoasă şi
bogată, dar şi pentru că aspira la domnia viitorului soț. Pentru
că domnia însemna alți şi alți bani pentru ea.”
Ajuns caimacan al Moldovei, după o seamă de tertipuri
politice manevrate şi de Catinca Dimachi, Balş a numit în toate
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posturile pe antiunionişti, printre care şi pe Costin Catargiu la
justiție, un alt intrigant şi manifest împotriva Unirii.
Lupta lor împotriva domnului Vodă Ghica şi a partidului
Unirii din care făceau parte Ştefan Catargiu, Petru Mavrogheni,
Gheorghe Lățescu, Leon Ghica, Constantin Ghica, Iancu Ghica,
Alexandru Ghica, Alexandru Catargiu, Constantin Rolla,
Constantin Hurmuzachi, Neculai Şuțu, Dumitru Rallet,
Costachi Negri, Mihail Kogălniceanu, Neculai Pisoscki, Vasile
Alecsandri, Anastasie Panu a avut întortocheli… politice
însemnate, puterile străine unele fiind şi ele pentru sau contra
Unirii.
Toderiță Balş murind la 17 februarie/1 martie 1857,
cucoana Catinca n‐a obținut de la Poartă decât promisiuni
pecuniare pentru ceea ce cheltuise.
Candidat la căimăcănie rămânea Costin Catargiu,
intrigantul, urât de toată lumea.
În cele din urmă a reuşit să urce în scaun Neculai
Vogoride, fiul lui Ştefanachi Vogoride, care fusese caimacan la
1821‐1822. Neculai Vogoride care avea de soție pe Catinca
Conache, pe Cocuța, aparținătoare a unei familii cu mari
convingeri unioniste de o însuflețită iubire față de neam şi țară.
Ea era soră după mamă cu unionistul Costache Negri, a
Catincăi Negri şi surorile lor Evghenia şi Zulnia.
Retrasă la moşia ei din Țigăneşti‐ Tecuci din cauza
samavolniciilor lui Costin Catargiu, ea a primit vizita
unioniştilor care i‐au cerut îndepărtarea din guvern tocmai a lui
Costin Catargiu, ca intervenție către soțul său – caimacanul.
Amenințat cu despărțenia de către Cocuța‐Catinca,
Vogoride, presat, l‐a determinat pe Catargiu să demisioneze din
funcția de ministru de interne, locul său luându‐l Vasilică Ghica
– un unionist înfocat, deschizând prin aceasta drumul către
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Unire, drum a cărui poartă era larg deschisă de Catinca
Conachi‐Vogoridi.
*

U

cenic al lui Lumânărică

Trecuseră ani de la înmormântarea lui
Lumânărică şi pe la 1852 – spune Alexandru Papadopol
Calimah, în Iaşi răsări un alt om venit tot din ținutul Tutovei.
Un imitator al lui Lumânărică. Un ucenic al lui, zicem noi. Era
Titinaş. Numele lui
era tot Ion. Când trăise Lumânărică îi fusese de ajutor, adaugă
Calimah. Acum, întocmai ca şi cel mort la 1843, Titinaş umbla şi
el îmbrăcat în suman, încins cu o funie, cu capul descoperit, cu
căciula subsuoară , în picioare cu imenii, mijlociu la stat, smolit,
cu părul des şi cu barba deasă şi ea, cărunt, bătea şi el satele şi
oraşele şi cânta precum Lumânărică, altădată: „Lumânărele,
dragele mele!”…
Calimah mărturiseşte că pe Titinaş nu l‐a cunoscut bine,
deşi când sosea la Iaşi, stătea în gazdă la mătuşa Marghiolița
Muruz, născută Negri, mătuşă a lui Alexandru Calimah.
El, ca şi Lumânărică, aduna bani, dar nu a cheltuit o para
din sumele adunate. Mânca pe la casele oamenilor, iar tot ce
strângea era a bisericilor, a oamenilor sărmani.
Când era vreme rea, Titinaş plângea.
‐ Ce plângi, Titinaş, îl întreba gazda.
‐ Cum să nu plâng, cucoană? Eu am ce mânca, am unde
mă adăposti, dar el, Lumânărică, are? Nu moare el de frig şi de
foame?
‐ Cine, Titinaş, cine? – îl întrebau, insistând cei din juru‐i.
‐ Cum cine? Lumânărică şi săracii ca el!
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Şi Titinaş, cu gândul la sărăcia celor mulți, şi de grija de a
le‐o ameliora, se scula de la masă şi o lua la fugă. Să le aducă şi
să le ducă ajutoare.
Prin 1855, după cum s‐a mai spus, la Iaşi fusese un proces
al plastografilor, de acuzare şi pedepsire a celor care modificau,
în scop de profit personal, actele de proprietate şi care
înfundaseră puşcăriile de la Schitul lui Tărâță, de la Hlincea, de
la Galata.
Pretutindeni, la toate închisorile alerga Titinaş, cerând şi
ducând ajutoare de la familiile celor întemnițați, de la oricine.
Alerga chiar şi la curtea lui Vodă. La Ghica Vodă şi i se plângea.
I se ruga:
‐ Iartă‐i, Măria Ta! Iartă‐i!
‐ Nu pot să‐i iert, Titinaş, răspundea cu mâhnire
generosul domnitor. Legea‐i mai mare decât mine – adăuga
Vodă. Dar, na, bani de ajutor bieților copii, bietelor femei ale
lor!
Şi Titinaş le ducea ajutoarele. El ducea ajutoarele nu
numai celor care îşi înscriau numele în „Condica şireților”, ci
tuturor amărâților, scăpătaților.
Din cerşetoria sa a zidit Titinaş şi la Bârlad clopotnița
bisericii cu hramul „Sf.Ioan”.
Construită din zid în anul 1810 de Ion Mârzaş, biserica
„Sf. Ioan” din Bârlad, arsă în 1831, rezidită de Iordache Ganea,
să fi având acte referitoare la clopotniță şi despre cel care a
construit‐o?
Alte răspunsuri rămân aşteptărilor. Inclusiv acela dacă
Filaret – Filip – Beldiman, dacă şi când a fost episcop la Huşi, că
nu numai Melchisedec în a sa „Istoria Episcopiei cu asemenea
numire” de la 1869 nu‐l aminteşte, dar nici Anton Popescu în
Anuarul Episcopiei pentru anul 1938 nu‐l înscrie pe lista
ierarhilor locali.
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Identificarea mai largă a celor doi Ion de la Tutova –
Lumânărică şi Titinaş, rămâne şi ea viitorimii.
Despre tatăl domnitorului Grigore Alexandru Ghica,
Grigore al V‐lea Ghica, voievod al Moldovei din mai 1849 până
în octombrie 1853 şi din octombrie 1854 până la 3 iunie 1856,
numit Alecu Ghica, se ştie că a avut reputația unui bărbat de o
cinste şi de o integritate fără pereche, fiind de mare bunătate,
un sincer patriot, cu idei liberale şi naționaliste.
O împrejurare reliefată de un bancher din Iaşi, pe nume
Leib Mayerhoffer, cu reputația de a fi fost cel mai deştept evreu
din România pe la 1876, se zice că privind cu dragoste un
portret a lui Alecu Ghica, i‐au căzut lacrimi pe barba lui, de
emoție.
‐ De ce această înduioşare, în fața unui portret ‐ a fost
întrebat.
‐ Dumneata nu ştii şi nici nu poți pricepe ce om sfânt era
Alecu Ghica! Şi a detaliat curiosului, care nu era decât Radu
Rosetti (Radu Rosetti, op.cit.p.476 ş.u.).
Avusese de a face cu Alecu şi câştigase bani buni de la
Leib. Dar, odată, l‐a împins păcatul pe evreu şi l‐a cam pârlit cu
socoteala pe copărtaş la afacere.
Alecu Ghica i‐a plătit până la un leu suma pretinsă, dar i‐
a hotărât: să nu‐i mai calce în curte!
‐ Mi‐a părut rău, căci nu numai câştigam bine de la casa
lui, dar era şi o cinste să ai de‐a face cu dânsul, mărturisea
avertizatul.
Dar iată că la un timp dă o năpastă peste respins. O rudă,
un fost tovarăş al său, se ridică cu o pretenție nedreaptă şi‐i cere
o sumă de bani pe care, dacă i‐ar fi plătit‐o, ar fi rămas calicul
locului. Pe deasupra, dorința lui era şi nedreaptă. Dar cel care i‐
o cerea era om cu mare trecere la boieri şi, pe deasupra,
pretendentul ei avea mare sprijin la un boier cu mare valoare pe
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la judecătoriile vremii. Iar cel cu trecere era tocmai om de casă
la boierul Alecu Ghica.
Potrivnicul i‐a propus ca judecata să aibă loc înaintea
rabinului, dar şi cu rabinul era prieten, un fel de rudă. Iar
despre judecătoria de pe timpul lui Mihalache Sturdza Vodă, se
cunoaşte, ele, judecătoriile, nu ştiau decât de bani şi hatâr!
Prietenii îl sfătuiau să ceară a fi judecat de Alecu Ghica,
că numai el o face după dreptate.
‐ Cum să fac? – se întreba cel pus în încurcătură. Unui
jidov pe vremea aceea, chiar bogat fiind, nu‐i era lesne să
ajungă să vorbească cu un logofăt mare cum era Alecu Ghica.
Mai ales că logofătul nu numai că‐l dăduse afară din casă dar îi
şi hotărâse să nu‐i mai calce în curte!
Până la urmă, evreul şi‐a luat inima în dinți, a pândit la
poarta curții sosirea orei când Ghica pleca cu trăsura la Copou
să se plimbe şi, la momentul potrivit, i‐a căzut în cale celui de la
care îşi aştepta dreptatea.
‐ Ce cauți dumneata aici? – se răsti la cel cu…
plecăciunile.
A îngenuncheat şi i‐a destăinuit daravela.
După ce i‐a vorbit, i‐a cerut să se ridice în picioare, l‐a
întrebat cu cine se judecă, pricina şi alte amănunte.
‐ Să vii mâine la zece, i‐a zis. Şi a adăugat: pe Costache cel
cu pretențiile nejustificate, îl voi vesti eu…
A doua zi s‐au judecat în fața logofătului, pe care el îl
nedreptățise, şi care văzând că evreul avea dreptate, deşi în
judecată era prins un om al casei sale, dar care umbla cu
vicleşuguri, nu numai că i‐a făcut dreptatea necesară, dar celui
cu vicleşuguri i‐a adresat şi cuvinte aspre, iar în plus l‐a
îndepărtat de pe lângă dânsul.
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Aşa că ori de câte ori gândesc la el, mă prinde plânsul.
Aşa om n‐a mai fost şi nici nu va mai fi; era un sfânt adevărat –
spunea evreul care ştia de toate.
În ce priveşte fiul, Grigore Alexandru Ghica, ultimul
domnitor al Principatului Moldovei, ajunge aici în momentul
când societatea boierească de la Iaşi, dar şi cea din întreaga
Moldovă, era în strălucirea ei. „Multe averi erau zdruncinate,
multe moşii ipotecate… dar boierimea părea cuprinsă de un
vârtej; puțini erau cei care nu cheltuiau mai mult decât venitul
lor; rari cei care mai puneau ceva deoparte. Numărul celor
crescuți europeneşte şi asupra cărora cultura şi gusturile
apusene puseseră o întipărire mai mult sau mai puțin
temeinică, sporise în chip uimitor.” Mare era şi numărul celor
care călătoreau în străinătate… de unde erau aduse pe lângă
obiceiuri şi lucruri folositoare şi altele mai puțin trebuitoare;
modul de trai al localnicilor se înscria în tiparul lumii vizitate.
Majoritatea boierilor aveau acum case mari, cu încăperi
multe, curți cu grădini, atenanse în care populația animalelor şi
a păsărilor era numeroasă, iar poloboacele cu vin nu se mai
terminau.
Crescuse luxul, eleganța bărbaților, dar mai ales a
femeilor. Toți străinii sosiți în Moldova rămâneau fermecați de
frumusețea, distincția, agerimea de spirit a moldovencelor
noastre. Dar şi de cultura lor, însuşită. Mesele, petrecerile se
țineau lanț. Acelaşi trai era şi la curțile boiereşti de la sate. Dar
nu lipseau nici relele tratamente! Nu numai ale robilor dar şi a
țăranilor, după cum s‐a mai spus.
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Grigore Alexandru Ghica (1807 ‐1867)

.
Dacă Grigore Ghica desființase pedeapsa cu moartea, nu
se desființase „loviturile criminale”, practicate nu numai de aga
Urzică, ci şi de călăul Gavril Buzatu, un țigan care spânzurase şi
decapitase zeci de oameni în vremea lui Mihai Sturdza, iar
amintirea nu i se ştersese.
Şi acum se mai întâlnea, în drumul spre închisorile
oraşului, câte un nenorocit, gol până la brâu, cu spinarea
însângerată, mânat cu harapnicul în mână de călăii închisorilor
care țineau un lanț prins de mâna osânditului, escortat de
slujitori şi plimbat prin oraş, întins jos la anumite răspântii,
primind loviturile de bici hotărâte de cei care asigurau
administrația şi justiția locului.
Totuşi, Vodă Grigore al V‐lea Ghica, încă de la începutul
domniei, a făcut multe îmbunătățiri care vizau bunăstarea țării:
lucrări publice, şcoala de ingineri, stoparea abuzurilor,
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stimularea exporturilor şi a importului, coborârea vămii de la
12% la 5%.
Se reglementează raporturile dintre proprietari şi
muncitori, sunt aduse îmbunătățiri situației țăranilor, scad
zilele de muncă, este oprită folosirea muncii lor la alte lucrări
decât cele agricole, se desființează dijma, creşte suprafața
imaşului, sunt uşurate condițiile la strămutare. În învățământ se
prevedeau trei grade, cu predarea obligatorie în limba română,
peste tot şi la toate gradele, chiar şi acolo unde se preda în limbi
străine.
Se înființează două facultăți, de drept şi filosofie la
Academia Mihăileană; seminarele se organizează pe aceleaşi
principii, ca şi facultățile teologice; se înființează Institutul
Gregorian sau orfanotrofic , germenul facultății de medicină;
sunt ajutați copiii găsiți şi femeile gravide dar sărace; alte
înfăptuiri: şcoala de moşit, şcoala de chirurgie, ospiciul de
infirmi de la Galata.
Starea precară a finanțelor țării se îndreaptă în raport cu
ce a rămas de la revoluția din 1848 şi după ocupația ruso‐turcă
din 1853; dar urmează alte conflicte şi chiar războiul ruso‐
turc…
Adept al principiilor naționale, Grigore Alexandru Ghica
acționează pentru emanciparea țiganilor. Pentru libertatea
presei şi încurajarea culturii. În 1853 este tipărită „Cronica lui
Gheorghe Şincai”. A fost introdus telegraful, promulgată legea
reformei corpului slujitorilor, în fapt se realiza prima lege a
jandarmeriei române.
Se implică oficial în lupta pentru Unire, domnitorul
rezervându‐şi forțele menite să înfăptuiască marele vis al
Principatelor. Luptă pe care o continuă şi după părăsirea
tronului.
*
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Mai târziu, când N.A.Bogdan avea să scrie „Oraşul Iaşi,
monografie istorică şi socială ilustrată”, Editura Tehnopress, la
capitolul „Oameni de seamă” pomenea şi de Lumânărică şi
Titinaş… chiar dacă îi cataloga drept „tipuri anormale”, alături
de un Gavril Buzatu, cunoscut drept călăul Moldovei, nu
pomenea doar, ci le dăruia largi spații în lucrarea sa (p.494‐
495).
„Deşi această istorisire ar ține mai
mult de nuvelă ori roman, spunea el, totuşi
lucrul fiind încă proaspăt în amintirea
unora din bătrânii oraşului, şi relatat mai
ales de literatul Costache Negruți, cred că e
bine să reamintesc aici:
„Vă aduceți aminte de un sărac, pe care îl
întâlneați, sunt acum doi ani (1843), pe
uliți, prin piețe, pe la biserici, cerşitorind
mila
creştinilor
şi
împrăştiind
bogdaprostele în dreapta şi în stânga?”
Lumânărică nu mai este! Că aşa îl
chema pe personajul creat de Negruzzi şi
adus în pagini de monografie a unui mare oraş precum Iaşul
anilor lui N.A. Bogdan – primarul localității.
„Asupra lui Lumânărică, cât şi asupra unui alt asemenea
tip, ce a trăit tot prin 1843 şi după aceea, numit Titinaş,
Al.Papadopol Calimah ne dă mai multe amănunte” – îşi
continua N.A.Bogdan dantelăria cuvintelor din cartea pe care
mulți o socotise una din cele mai importante lucrări care s‐a
scris despre Iaşi şi oamenii lui… de seamă.
Lumânărică şi Titinaş, oameni de seamă ai Iaşului, dar şi
ai Moldovei cu statornicie locală peste veacuri. De la Tutova
amândoi dar cu împământenire multă vreme şi în capitala
Moldovei!
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Dar şi despre M.A.Corradini, care i‐a închinat poezie lui
Lumânărică, despre Theodor Codrescu, un mare învățat al
timpului şi care l‐a găzduit pe Lumânărică în „Dialoguri
francezo‐româneşti”, spune lucruri interesante distinsul
N.A.Bogdan.
Calic ca şi Lumânărică, Titinaş, spune monograful, „avea
intrare pe la toate curțile, până şi la Grigore Alexandru Ghica
Vodă; el ducea ajutor nu numai oamenilor de rând, din popor,
dar chiar şi multor familii boiereşti scăpătate…”
În ce priveşte opera lui C.Negruzzi, de a ni‐l aduce în față
pe Lumânărică, nu trebuie să uităm nici ceea ce spunea Tudor
Vianu („Începuturile realismului. Arta prozatorilor români.”
Editura Contemporanul, Bucureşti, 1941, p.47‐57): „Este în
egală măsură Negruzzi şi pictor al omului moral. Desigur, el nu
este un moralist abstract, investigând complicatele mecanisme
ale pasiunii omeneşti…
Lumânărică, cerşetorul, a cărui cucernicie, castitate şi
simplitate sunt egale cu deplina lui sărăcie, îşi zugrăveşte
singur felul, răspunzând acelora care îl întreabă de unde este:
„Nu ştiu, răspundea, ştiu numai că mama când m‐a luat, mi‐a
zis: Niță, dragul meu! Să cumperi lumânărele şi să le împarți pe
la bisericele…Atâta ştiu, atâta fac.”
Din monografia Constantin Negruzzi de Liviu Leonte,
înțelegem că însuşi Negruzzi era un om profund religios şi
foarte modest, precum Lumânărică fusese. Negruzzi era
epitrop la „Sf.Spiridon”. El şi‐a împărtăşit copiii înainte de a‐i
trimite la studii, la Berlin (p.45) şi dorea să fie înmormântat ca
un om sărac. Ca Lumânărică? Nici atât! Lumânărică a fost
prohodit de un arhimandrit, asistat de un întreg sobor preoțesc,
mai mulți preoți decât slujitorii de la biserica Tălpălari,
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Negruzzi dorea să fie înmormântat doar de preotul din sat, „cu
simplicitatea ce am iubit întreaga mea viață” (p.52).
Negruzzi era la Iaşi atunci când Calinic Miclescu,
Mitropolitul, a sfințit icoana făcătoare de minuni Prodomia.
Poate atunci, ca drept credincios, mişcat de puterea
dumnezeiască, compunea şi cele 7 rugăciuni dăruite zilelor
săptămânii.
A fi pictor al omului moral, era mai mult decât artă
propriu‐zisă . Era Dumnezeire.
*

A

lţi autori despre Lumânărică

În volumul „Costache Negruzzi, Păcatele
tinereților” Ediția a II‐a, lucrare premiată de Academia
Română, Editura Scrisul românesc, 1942, V.Ghiacioiu are
referiri substanțiale la Lumânărică, demne de reținut şi
aplaudat.
Redând în volumul citat textul Scrisorii (XIII)
Lumânărică, publicat în volumul VII (1896) nr.1‐2, ianuarie‐
februarie, p.55 din revista Arhiva de la Iaşi, de către Alexandru
Papadopol‐Calimah şi în calendarul editat de „Cantora Foaiei
săteşti” pe anul 1844 de Negruzzi, profesoara V. Ghiacioiu
explica în „Negru pe alb” (p.354) nu numai împrejurările în
care a dat fruct scrisorilor sale, ci comenta însuşi opera
(scrisoarea a XIII‐a, în sine, p.442‐443).
Să‐i parcurgem textul care înseamnă discursul la operă:
„În Arhiva de la Iaşi (vol.VII‐1896) Alexandru Papadopol‐
Calimah a publicat un articol despre Lumânărică şi Titinaş,
„două nume legendare din Moldova… Viața fiecăruia din ei se
cuprinde în cuvintele Scripturii: „ a umblat binefăcând”.
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În afară de amănuntele pe care le dă şi Negruzzi, adaugă
următoarele: La moartea lui Lumânărică, Vlădica Filaret
Beldiman, locțiitor de Mitropolit, după retragerea lui Veniamin
Costachi, pune să se tragă clopotele de la Mitropolie, „căci un
om sfânt a părăsit această lume”, aşa încât, după obicei, se trag
clopotele tuturor bisericilor din oraş. Ne spune despre
Lumânărică:”Era un țăran din ținutul Tutovei… atât se ştie.
Numele lui era Niță, adică Ioan, Ioniță. El n‐a cunoscut pe
părinții săi, nimeni nu‐i vorbise despre ei. O țărancă fără copii îl
strânsese, îl crescuse”. La 20 de ani a început a colinda prin
lume pentru a face bine şi viața aceasta de jertfire a ținut 40 de
ani. „Lumânărică era mic de stat, oacheş, blând la față, cu barba
mică, cu părul des. Trecând pe ulițe şi pe drumuri, el cânta cu
duioşie…”. Ne vorbeşte de mâinile sale, „mâini albe şi
frumoase”…”N‐a fost om în Moldova care să nu‐i fi dat obolul
său lui Lumânărică.”
Un amănunt care ar fi foarte interesant dacă am şti pe ce
se întemeiază afirmația autorului: „Costache Negruți, față şi el
la înmormântarea lui Lumânărică, i‐a păstrat şi el amintirea
într‐o scrisoare scrisă unui prieten fictiv, chiar atunci, în luna lui
Martie 1843.” Trebuie să observăm însă că, pe când Papadopol
Calimah – poate luându‐se după data scrisorii lui Negruzzi –
zice că Lumânărică a murit în 1843, autorul nostru scrie într‐o
notă (Calendarul editat de „Cantora Foaiei săteşti”, pe anul
1844): „Lumânărică a murit în anul 1842 şi este îngropat în
biserica Tălpălari.”
„Lumânărică” a apărut în Calendarul pentru poporul
român – Almanah de învățătură şi petrecere, pe 1844. În
„Albina românească” din 1844, p.22 se găsesc câteva rânduri
iscălite Negruzzi, cu titlul „Cine a înmormântat pe
Lumânărică”.
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„În Calendarul ieşit la Cantora Foaiei săteşti cu începutul
anului 1844, noi am fost scris ceva despre un sărac numit
Lumânărică. Am zis că el a fost înmormântat de o damă
văduvă. Ne‐am încredințat însă în urmă că pentru îngroparea
acestui cerşetor a cheltuit dumneaei Cocoana Marghioala, soția
d. Vornicului Scarlat Miclescu. Aşadar ne îndreptăm greşala,
publicând generoasa dsale faptă.”
A. Papadopol‐Calimah ne spune că vorniceasa Scarlat
Miclescu era „mama răposatului Mitropolit Primat al României,
Calinic Miclescu.”
În monografia sa asupra oraşului Iaşi (p.492‐495)
N.A.Bogdan vorbeşte de Lumânărică, reproducând pasaje din
scrisoarea lui Negruzzi şi de articolul lui Papadopol‐Calimah.
Dar nu ne putem împiedica de a ne arăta regretul că duioasa
figură imortalizată de Negruzzi a fost trecută în capitolul
intitulat „ Câteva tipuri anormale”, alături de călăul Gavril
Buzatu şi de frații Cuciuc, executați în 1847 fiindcă şi‐au ucis
părintele…
Regretul exprimat este firesc şi ni l‐am exprimat şi noi în
altă parte a rândurilor cărții, dar adăugăm în plus: Hristos nu a
pătimit fiind răstignit pe cruce între cei doi tâlhari din vremea
sa? Iar în timp ce ultimii au sfârşit acoperiți de pământul pe
care le‐a stat crucea, ce s‐a întâmplat cu Hristos? A înviat din
morți a treia zi după scripturi şi a rămas fiul Dumnezeului
nostru, al tuturor, în veci, Amin.
Aşa şi Lumânărică. N‐a fost numai un milostiv, ci un om
sfânt, pentru care însuşi Mitropolitul a pus de s‐au tras
clopotele Moldovei timp de trei zile.
Lumânărică a fost un milostiv, un om care a primit şi a
dat tuturor, înfăptuind milostenie. Un om ale căror fapte dau
prilej de meditație multora dintre noi şi astăzi.
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Iată, până în decembrie 1989, timp de 50 de ani, toți am
fost săraci, salariați la stat. Din 1989, în doar 20 de ani societatea
românească s‐a polarizat ca nicăieri în lume. În timp ce
majoritatea populației îşi duce viața de azi pe mâine, câțiva
descurcăreți, ajunşi în demnități prospere, îşi afişează averile
ori şi le subtilizează, dându‐se drept egalii noştri, dar fără să se
gândească să săvârşească fapte de genul celor pe care le‐au
făcut un Lumânărică ori Titinaş.
Ne oprim aici cu reflecțiile!
Despre personalitatea profesoarei V.Ghiacioiu aflăm
lucruri interesante şi din alte surse. Marin Bucur în
„Istoriografia literară românească”, Editura Minerva, Bucureşti,
1973, vorbind despre „Prietenii istoriei literare” nu omite să ne
rostească despre profesorii de liceu care s‐au dedicat
disciplinei:” O generație de profesori de liceu s‐a dedicat între
cele două războaie mondiale istoriei literare şi i‐a făcut un vad
în conştiința literară publicistică a vremii, mai mult decât unii
dintre profesorii universitari venerați în cercul restrâns al
studențimii. Fără veleități, oameni modeşti, cu pasiune de
detaliu, perseverenți şi anonimi în biblioteci şi în arhive, ei au
scos la lumină documente fără preț, au făcut precizări şi datări
de care „teoreticienii” nu aveau timp să se ocupe. Muncă de
pisari, de arheologi şi de copişti, oameni devotați, amorfi la
succesul publicistic, perseverenți o viață întreagă pentru a afla o
simplă dată, intuind o posibilă contribuție” prin scormonirea
unor vagoane de arhondologii şi de matrici bisericeşti,
bucurându‐se de descoperirea unui act care pune în dispută
naşterea lui Alecsandri, plecarea la studii a lui Kogălniceau sau
a unui nou popas pe harta voiajului în Germania a lui
Maiorescu, cât un explorator al celui de al şaselea sau al
şaptelea continent. Biblioteca Academiei este plină de „extrase”,
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două‐trei pagini cu „date noi”, „contribuții la care nu se ajunse
decât pe calea specializării stricte.
Aceşti profesori de liceu, umblând dintr‐o provincie în
alta şi colindând prin diverse oraşe, ne‐au strâns volume de
contribuții. Au rămas foarte puțin cunoscute. Pe unele le‐au
înghițit revistele de provincie, ziarele, revistele literare (fără
indice şi greu de memorat la pagină). Pe acelea care au apucat
să apară în cele câteva reviste care scoteau şi extrase, le ştiu o
mână de specialişti. Pe foarte multe însă le consultă autorii de
cărți şi de studii, de multe ori nici măcar citate.
Meritul acestor benedictini este că nu sunt compilatori.
Atât cât dau este a lor. Fără strălucire stilistică, modest,
însemnând ce ştiu şi ce au nou, neimprovizând, ca atât de mult
astăzi când specialiştii falşi abundă, aceşti devotați ai istoriei
literare au o corectitudine exemplară a profesiunii. Trebuie
invitați la concertul mare al disciplinei şi ascultați.”
La acest concert am invitat şi noi pe prof. V.Ghiacioiu,
despre care
mai întâi aflăm de la însuşi Marin Bucur
(op.cit.p.396): „Contribuția Valeriei Ghiacioiu, asistentă la
Charles Drouhet, profesoară de franceză zeci de ani la Şcoala
centrală de fete, a fost prețuită de G. Călinescu în documentarea
sa la monografia Grigore Alexandrescu. Cercetările ei
minuțioase, pe arie restrânsă, calitatea edițiilor, au impus‐o în
rândul zeloşilor istoriei literare. Prin hărnicia acestor cărturari
s‐au adunat materialele de construcție ale viitoarelor
monumente.”
Şi în continuare cercetătorul trimite punctual la opere
cercetate din bibliografia Costache Negruzzi şi Grigore
Alexandrescu. Adăugăm aici că, în şedința publică a Academiei
Române din 18 ianuarie 1940, desfăşurată sub preşedinția lui
C.Rădulescu –Motru, erau anunțate şi cele 16 scrieri literare sau
filologice, concurente la premiul Cornel Nicoară, de 12000 lei.
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În rândurile concurenților era anunțată şi participarea
V.Ghiacioiu, cu Costache Negruzzi – Păcatele tinerețelor, Ediție
comentată de Craiova, 1937.
La 1 iunie 1940, în şedința consacrată proclamării
premiilor acordate de Academie în 1940, luăm cunoştință că
premiul „Dr.C.Nicoară”,în valoarea arătată, s‐a acordat
doamnei V.Ghiacioiu, pe baza raportului dlui Dim. Caracostea:
„Ediția Ghiacioiu „Păcatele tinereței”, publicată în „Clasicii
români comentați”, sub îngrijirea domnului prof. N. Cartojan,
se distinge prin informație conştiincioasă şi preocupare de text
autentic.
Ca şi alte ediții de acelaşi fel, ea caută să unească două
țeluri greu de împăcat: o ediție ştiințifică şi totodată una
didactică. De aici, unele greutăți tehnice. Totuşi pentru a
încuraja o muncă onestă a unei distinse profesoare şi a da astfel
şi altora un imbold, sunt de părere să i se acorde premiul”,
susținea raportorul. Lucru care s‐a şi împlinit (Analele
Academiei Române, Tom LX 1939‐1940, p.53 şi 213).
Cât priveşte Şcoala centrală de fete, născută la 19 martie
1851, când domnitorul Barbu Ştirbey a aprobat prin edict regal
înființarea unui „Pensionat Domnesc de Domnişoare, şi
deschisă oficial deabia la 20 noiembrie 1852, până în 1864 avea
să fie plasată între şcoala primară şi secundară şi apoi devenită
secundară, cu programă de cinci ani.
În 1924, şcoala avea să poarte denumirea de Şcoală
secundară de fete, în 1928 cu numele Marica Brâncoveanu, iar
din 1948 cu nume diferite: Liceul de fete nr.10, Şcoala medie
nr.1, Şcoala medie nr.10, Şcoala medie mixtă Zoia
Kosmodemiaskaia, Liceul de fete Zoia Kosmodemiaskaia,
Liceul real‐umanist Zoia Kosmodemiaskaia,Liceul de filologie‐
istorie Zoia Kosmodemiaskaia etc.
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Important este că la Şcoala centrală de fete, cu limbi de
predare româno‐franceză, fetele au învățat să fie „soții bune şi
iubitoare.”
Despre profesoara V.Ghiacioiu, o celebră aviatoare
Drăgescu, colegă cu celebra Smaranda Brăescu, tutoveancă,
destăinuia în ziarul Financiar din 18 mai 2007: „Când am plecat
din țară (pe frontul de răsărit, la Simferopol n.n.) mama mi‐a
încredințat o scrisoare a unor vechi prietene ale ei din tinerețe,
două domnişoare în vârstă: una era profesoară de franceză, alta
de pian, domnişoarele Ghiacioiu. Ele, în tinerețe, voiajau mult şi
au cunoscut în Franța, pe Coasta de Azur, alte două tinere
femei măritate de curând. Una era Katerina Dostoievskaia,
soția unicului fiu a lui Dostoievski, şi cealaltă era sora ei,
contesa de Falz‐Fein. Soțul acesteia, contele de Falz‐Fein, era
doctor în ştiințe naturale şi avusese o grădină zoologică în
Crimeea, cu tot felul de animale: girafe, canguri… Asta fusese
pe vremea țarului. Țarul le‐a vizitat chiar această grădină
zoologică. Când le‐am cunoscut aveau peste 80 de ani.”
Revenind la ceea ce a scris V.Ghiacioiu despre „Viața lui
Costache Negruzzi”, mi se pare importantă şi scrisoarea din 12
Ghenar 1872, pe care V.Alecsandri o adresa din Mirceşti către
Iacob Negruzzi, fiul:
„Iubite Negruzzi, Eată prefața promisă pentru volumul
operelor părintelui Dtale. Am descris în ea timpul de acum 30
de ani, în care C.Negruzzi a compus cele mai frumoase din
Păcatele tinerețelor, timp de hesmotie (lâncezeală) şi de
sterilitate literară.
Operele create în asemenea epocă au un merit mult mai
strălucit decât acele ce se nasc în mijlocul unei societăți
dezvoltate. Gloria lui C. Negruzii este dar mai bine dobândită.
Sunt unele notițe biografice care mi‐au lipsit şi pe care le‐
am neglijat. Ar fi deci nimerit ca Dta să adaugi câteva note
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complectatoare în privirea anului naşterii şi al morței amicului
meu. Aseméne în privirea diverselor exiluri ce a suferit sub
domnia lui M.Sturdza.
A revedere după întoarcerea mea din Bucureşti.”
Subliniem ceea ce arată şi V.Ghiacioiu în 1881, la 13 ani
după moartea lui Negruzzi, Alecsandri îi scrisese lui Iacob
Negruzzi că Academia îl însărcinase să scrie biografia
răposatului. Este, poate, ceea ce realizase la Mirceşti în ianuarie
1872 Alecsandri şi devenise „Constantin Negruzzi. Introducere
la scrierile lui de Vasile Alecsandri”, pe care le redăm întocmai,
datorită interesului public şi a bibliografiei‐Wikisource în
Addenda.
*
În rubrica Revista presei din publicația „Păreri tutovene”
nr.5/6/1943, G. Bezviconi face referiri la volumul Costache
Negruzzi, scriitor basarabean,, Iaşi, 1942. Aici cronicarul
evidențiază strădania literaților de a aduna date noi cu privire
la viața înaintaşilor – boieri şi a scriitorului. Iar în ce priveşte
legăturile de la Chişinău dintre Negruzzi şi Puşkin este adus în
față comentariul domnişoarei Ghiacioiu care s‐a ocupat în
ultimul timp de Costache Negruzzi, crezând inexplicabilă
prietenia care l‐ar fi legat de Puşkin, în cazul în care Negruzzi s‐
ar fi născut la 1808, adică ar fi avut doar 14 ani.
Autorul cronicii amintite susținea că momentul Puşkin‐
Negruzzi n‐a fost decât o cunoaştere trecătoare, o amintire
despre poet, lui Negruzzi producându‐i o impresie deosebită,
fără ca influența să fie reciprocă.
N.A. Bogdan, despre care la 2 decembrie 1997 Andrei
Ieşeanu (pseudonim a lui Constantin Ostap), avertiza cititorii în
„Monitorul de Iaşi”, că la 84 de ani, din anul 1913, când fusese
tipărită ediția a II‐a (prima în 1904) a Monografiei oraşului Iaşi,
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avea în față şi urma să apară pe piață sub numele lui cea de a
treia ediție a ei, cu o prefață semnată de primarul C.Simirad.
Reeditată de Tehnopress, lucrarea lui N. A. Bogdan era o
îndrăzneală promițătoare. Deşi doar o retipărire a ediției a II‐a,
ce prezenta şi un studiu succint asupra edițiilor din 1904 şi
1914, inclusiv cu privire la încercările de tipărire a celei de a
treia ediții, fără însă a fi adusă la vremurile prezente. În 1997,
Constantin Ostap avea să contribuie, alături de doamna Olga
Rusu, la reeditarea monografiei din 1913 a lui N.A. Bogdan, cu
speranța că alții vor duce mai departe tratarea evenimentelor
ulterioare.
Despre N.A. Bogdan citim ceea ce scria Aurel Leon
despre… o umbră: „Din strada Albineț se strecoară încet o babă
travestită în bărbat, bocănind cu bastonul în caldarâmul
Sărăriei. Se îndreptă, fără îndoială, spre primărie unde are sau a
avut o slujbă modestă. Iarnă, vară e încotoşmănat, în frica de
curente şi reumatisme, zgribulind chiar când e în costum de
alpaca, fost alb. Totul pe el e din alt veac, îmbâcsit de vechime,
îngălbenit de nicotină, de la țigările pe care şi le confecționează
singur cu maşina. Nu fumează decât cu țigaret de chilimbar,
galben, doar la mijloc, negru la capete şi nu poartă decât ghete
cu gumilastic, lăsându‐le urechile afară.
Flecurile la ghete i le bătea moş Petrache, la care stăteam
în gazdă. Moşul mă striga de prin grădină:
‐ Trap şi du‐i ghetele primarului, că le aşteaptă să plece la
cafiné, la bătut tablele. Le înşfăcam de urechi ca pe nişte iepuri
de casă şi alergam alături la domnul
Bogdan, care mă primea în târlici,
punând jos condeiul şi scoțându‐şi
ochelarii.
Sufocat de cărți şi de târfăloage,
plutind în fum de țigară, vecinul, cu un
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soi de fes turcesc zoit pe cap, părea un vrăjitor care amestecă
niscaiva zemuri, să afle elixirul tinereții şi să‐l bea mai repede
spre a‐şi despărți vârful nasului încârligat în bărbia repezită în
sus şi a scăpa de crețurile obrazului tăbăcit de brici, care‐i
acopereau totul, chiar şi ochii.
‐ Aşa au actorii fața încrețită şi coşcovită de boieli, îmi
spunea moş Petrache. Nu‐l vezi şi pe domnul Meicu, ori pe
pricăjitul de Băjescu‐Oardă? Pe naiba. Domnul Meicu era gras şi
mergea cu puşca în spate şi cu Nero, prepelicarul, legat de
curea, ca şi cum l‐ar fi înhămat să‐i ducă burta, iar Băjescu trăia
cu una, Margareta, şi ori cânta după gramafon, pe placă tot el,
dar pițigăiat şi gâtuit, şi în cerdac tot el, dar mai vioi, ori se
bătea cu amanta. Domnul Bogdan n‐avea puşcă, nici amantă,
era singur cuc, avea doar un motan, ca să aibă cine‐i şterge
colbul de pe târfăloage şi cine să‐şi bage coada în ceşcuța cu
cafea. Câtă vechime era în casa de pe Albineț, din sălița cu ziare
clituite până în bagdadie şi, trecând prin iatacul fostului actor şi
acum primarul străzii, până în magazia din spate! Şi toate
aveau pe ele o ştampilă mare, ovală, pe care scria cu cerneală
violetă: „Din cărțile mele, N.A.Bogdan – Iaşi” (Aurel Leon –
„Umbre”, Editura Biserica Neagră, Iaşi, 2008, p.573, redactor
Mircea Radu Iacoban).
Şi tot Aurel Leon, în aceleaşi pagini, reda şi vorbele lui
N.N.Tonitza care „impresionat de ultima fascicolă a cărții lui
N.A.Bogdan, mulțumit de frumoasele clipe petrecute în
tovărăşia paginilor scrise ” de N.A.Bogdan şi ilustrate de sine,
adăuga planul său de a realiza o colecție de cărți poştale
ilustrate cu vederi pitoreşti şi istorice.
Îi vorbea despre ceea ce astăzi în România anului 2009 a
dispărut de mult: cartea poştală, mijloc de comunicare între
oamenii săraci şi grăbiți dar şi ilustratele.
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În zilele alegerilor parlamentare din 2008, la Vaslui, am
alergat şi am întrebat peste tot de ele, dar n‐am găsit decât
posterele electorale. Ce‐i privesc pe edilii de astăzi istoria şi
amintirile?
Dar iată ce‐i scria N.N. Tonitza lui N. A. Bogdan: „Toate
oraşele din Europa, cu oarecare tradiție, au aceste cărți poştale
care înlocuiesc pe fadele şi adeseori respingătoarele „carto‐line‐
vederi” editate de negustoraşii avizi de câştiguri. Se înțelege, o
colecție mică, neînsemnată la început, dar care, dacă va fi
sănătate şi pace, va putea creşte în cantitate şi calitate. Câte din
puținele clădiri şi perspective de străzi, atât de caracteristice nu
vor dispare în curând, fără să rămână nici o amintire despre
ele? M‐am hotărât la aceasta cu credința că voi putea fi şi eu
folositor Iaşului măcar cu atâta.” Scrisoarea era semnată de
N.N.Tonitza la 29 iulie 1914, Netezeşti‐Ilfov.
Şi acum, ceea ce scrie la poziția 69, Olga Rusu în lucrarea
sa „Patrimoniul cultural ieşean‐ Cimitirul Eternitatea”, Editura
Alfa, Iaşi, 2008, p.71: „Bogdan N.A. (Andriescu) n.1859 Iaşi,
m.17.04.1939, Iaşi. Istoriograf al Iaşului. Publicist. Actor.
Funcționar. Studii la Iaşi. Actor la Teatrul Național din Iaşi
(1881‐1884), jucând cu predilecție în piesele scrise, localizate sau
traduse de el. Se dedică apoi ziaristicii, fiind printre primii
ziarişti profesionişti din Iaşi. Funcționar comunal, şeful oficiului
stării civile, şeful serviciului administrativ, secretar general,
prim ajutor de primar. Scrie studii istorice, literare, artistice şi
lucrări originale: poezii, nuvele, piese de teatru, traduceri.
Publică în „Familia” amintiri despre M. Eminescu, Ion
Creangă. Colaborează la „Era nouă”, „Lupta pentru viață”,
„Flacăra”, „Solia Moldovei”, „Făt‐Frumos”, „Opinia”.
Ctitoreşte revistele literare: „Cabinet de lectură” (1878),
„Arta” (1883‐1884), „Lupta pentru viață” (1903‐1905).
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Opera de căpetenie „Oraşul Iaşi, odinioară şi astăzi”
(1904, ediția a II‐a 1913‐1915).
Altele: „Monografia Universității ieşene de la înființare
până la 1906 (în colaborare cu C.Climescu), Societatea Medico‐
naturalistă şi Muzeul Istorico Național din Iaşi (1830‐1919) –
1919, Călăuza oraşului Iaşi (1923), „Din trecutul comerțului
moldovenesc (1928), „Carol I şi a II‐a sa capitală” (1916).
Alături de el este înmormântată soția sa Alisa Isabela (n.
Baronzi).
A.Philippide îl caracterizează astfel: „Pasionat cercetător
de arhivă, a publicat o serie de volume strict documentare
referitoare la viața oraşului în care a trăit şi cu care ajunsese să
se identifice.”
(Parcela 21,I,I,13)
Dar iată din însăşi cartea sa –Oraşul Iaşi, monografie
istorică şi socială, ilustrată – 1997, scurtă biografie a lui
NICOLAE
ANDRIESCU‐BOGDAN
(1858‐1939).
DATE BIOGRAFICE. Asupra
datei
naşterii viitorului istoriograf,
poet
şi
dramaturg
Nicolae
ANDRIESCU‐BOGDAN (N.A.Bogdan –
în foto) planează o incertitudine, în
manuscrisul Notiță biografică
din
Dosarul XXI al „Arhivei N.A. Bogdanʺ,
păstrat
la
Biblioteca
Centrală
Universitară „Minai Eminescuʺ din Iaşi,
autorul monografiei ORAŞUL IAŞI spune: „Sunt născut în Iaşi, în
anul 1858, luna maiu în 10 (st.v.)...ʺ. Dar, în acelaşi dosar, se
păstrează originalul documentului eliberat la data de 2 iulie 1895
de către Primăria municipiului Iaşi, „ținând loc de act de naştereʺ,
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din care rezultă că N.A. Bogdan s‐a născut în Iaşi „în anul 1859,
luna maiu 10ʺ.
Familia BOGDAN se trage din postelnicul Dumitru Bogdan,
„proprietarʺ şi Suzana, casnică. Tatăl lui N.A. Bogdan, Gheorghe,
era de loc din Botoşani. Mama sa, Irena (zisă şi Profira) era fiica
preotului Tudor ANDRIESCU, „de la biserica din Lunca
Bârnoveiʺ. Iată, deci, explicația numelui său, Nicolae Andriescu‐
Bogdan. Studiile primare le‐a făcut în Iaşi. „Am învățat în şcoala
din Trei Sfetite, având ca institutor pe fostul Diacon şi Povestitor
Ioan (sic!) Creangă, la care am stat în gazdă aproape trei aniʺ, scria
N. A.Bogdan. A urmat cursurile liceale la Gimnaziul „Alexandru
cel Bunʺ şi la Liceul Național, fără a le termina, deoarece rămîne
orfan la vîrsta de 16 ani (1874). În 1879 s‐a înscris la Conservatorul
de Muzică şi Declamațiuni din Iaşi, ale cărui cursuri le‐a absolvit la
11 iulie 1882 („cu premiul întâiu cu coroanăʺ). Lipsesc mărturii
despre preocupările sale din perioada 1874‐1879, dar putem
deduce că este începutul carierei sale de „publicistʺ, deoarece între
1875‐1876 redacta o revistă lunară, intitulată Scrieri amuzante. În
anul 1878 publica în Femeia română şi Telegraful din Bucureşti, iar în
anul 1879, în publicațiile ieşene Steaua României şi Zimbrul. A fost
angajatul profesorului Victor Castano, ca „scriitor şi traducătorʺ,
perioadă în care s‐a „perfecționat în limba franceză şi în alte
obiecte clasiceʺ. Între 1878‐1881 a fost „secretar al Corpului de
Portărei al Curții de Apel din Iaşiʺ.
Din 1881, mărturiseşte N.A. Bogdan, „am fost angajat ca
gagist la Teatrul Național de la Copou şi la alte teatre din țară şi
din provinciile Bucovinei şi Basarabieiʺ. A mai deținut funcțiile de
„tachigraf redactor (stenograf, n.n.) al Consiliului Permanent al
județului Iaşiʺ (1891‐1893), ofițer al Stării Civile de la Primăria Iaşi,
Secretar general al Primăriei şi prim‐ajutor de primar.
În anul 1895 s‐a căsătorit cu Alice‐Isabela Barozi, realizând
împreună numeroase călătorii în străinătate, prilej pentru
documentare în arhivele şi bibliotecile respectivelor țări (Franța,

292

Germania, Belgia). În 1920 îl găsim bibliotecar al Societății Franco‐
Române „Lutetiaʺ.
La propunerea primarului C.B. Pennescu, în 1904,
redactează şi tipăreşte (în numai patru luni!) lucrarea monografică
ORAŞUL IAŞI ‐ ODINIOARĂ ŞI ASTĂZI, care, în 1913, în cea de‐a
doua ediție, va deveni ORAŞUL IAŞI ‐ MONOGRAFIE ISTORICĂ
ŞI SOCIALĂ ILUSTRATĂ, opera capitală a vieții sale, pentru care
zadarnic s‐a străduit, între 1917‐1937, să întocmească o a treia
ediție, ʺrevăzută şi mult adăogităʺ. S‐a pensionat în luna martie
1917, dar şi‐a continuat activitatea ca publicist, istoriograf, poet,
dramaturg. Pentru meritele sale a fost decorat cu diverse ordine şi
medalii, între care Ordinul „Coroana Românieiʺ în grad de cavaler,
acordat de regele Ferdinand I, în 1922, sau Ordinul „Officier
dʹInstruction Publiqueʺ pentru „servicii aduse Franțeiʺ. În 1937 a
fost propus de profesorul universitar Ilie Bărbulescu pentru titlul
de „Doctor honoris causaʺ al Facultății de Litere din Iaşi.
A locuit în strada Albineț nr. 4, unde a decedat în ziua de 17
aprilie 1939, fiind înmormântat la Cimitirul „Eternitateaʺ din Iaşi.
*

Pictor în adevăratul înțeles al cuvântului, zugrăvitor de
multe biserici, tutovean pur sânge, chiar dacă nu a pomenit de
Lumânărică în publicistica sa, că a fost şi un mare gazetar, un
iscusit mânuitor al condeiului, ca şi a penelului, N.N.Tonitza
(1886‐1940) ni s‐a arătat ca un fin portretist al oamenilor de felul
lui Lumânărică.
Poate inspirat de citirea a ceea ce a scris N.A. Bogdan? De
ceea ce aflase de la bisericile pe unde umblase, dar fără să facă
referiri exprese la Lumânărică?...
N.N.Tonitza s‐a întâlnit adesea încă din anii de liceu, la
Bârlad, nu cu Lumânărică, nici Titinaş, ci cu… „Zgribulici”, cu
„Baba Piua”, personaje şi ele pitoreşti la vremea lor. Să‐l
însoțim pe N.N. Tonitza în aducerile aminte despre aceştia (Din
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amintirile unui licean”, în ziarul „Curentul” din 7 ianuarie
1932).
„Zgribulici” – aşa‐i ziceam noi, fiindcă nu a vrut
niciodată să ne spună cum îl cheama (sau poate nici el singur
nu ştia) – şi pentru că, de câte ori ieşeam în recreație îl găseam
răzimat de grilajul şcolii (întotdeauna în preajma covrigarului),
îmbrăcat într‐o haină rupturoasă, cu poalele şi mânicile lungi
până în trotuar şi cu o pălărie din acelea tari, cu fundul rotund,
cum poartă oamenii mari, o pălărie noroioasă şi tuflită, care‐i
intra pe cap, până dincolo de vârful nasului, încât din fața lui
Zgribulici noi n‐am putut vedea niciodată decât gura şi bărbia.
Nu ştiam dacă avea pe el pantaloni şi ghete, clopotul uriaş şi
zdrențuit al hainei lui acoperindu‐l desăvârşit până la pământ.
Nu întindea niciodată mâna printre zăbrelele gardului, ca să ne
ceară covrigi, cum făcea un alt băiat care cerşea miorlăit la
şcoala nr.2 – şi nici nu‐l auzeam zicând „bodaproste”, dacă‐i
dădeam o bucată de covrig, o acadea sau vreo coadă de corn.
Când am venit, acum patru ani, la liceu, eu aici l‐am găsit
pe Zgribulici, însă băieții dintr‐a şaptea spun că Zgribulici
aştepta lângă gardul şcolii cu mult înainte de înscrierea lor
întra‐ntâia. Era tare greu să ghicim exact vârsta lui Zgribulici.
Ceea ce ştiam cu toții aproximativ era că trebuie să fie între
treizeci şi cincizeci de ani, că a făcut cândva şcolile primare, ba
chiar şi câteva clase de liceu… că era copilul din flori a unui
foarte mare negustor în mahala… că după moartea
negustorului a fost alungat din casa răposatului de către rudele
lacome de moştenire şi că într‐o bună zi – după ce dispăruse din
Bârlad câțiva ani – s‐a reîntors „mut” şi tâmpit, şi îmbrăcat în
„costumul pe care‐l poartă şi astăzi – la zăplazul liceului nostru,
de unde nu‐l mai poate desprinde nimeni…”
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În afară de Zgribulici, născut cam pe timpul când
Lumânărică murea, alt caz care stăruia în amintirile lui
N.N.Tonitza, era „Baba Piua”.
„Să fi avut poate cel mult douăzeci – douăzeci şi cinci de
ani – îşi continuă firul povestitorul, marele nostru pictor şi
jurnalist de elită, pe când atingea vârsta de 46 ani (Ziarul
„Curentul”, Bucureşti, 7 ianuarie 1932). De aici mirarea noastră
că toată lumea din cartier, dar mai cu seamă femeile, o strigau
Baba Piua. O strigau aşa nu din răutate, nici din ironie. Dar
astfel o chemau toți şi fie cine o cunoştea pentru prima oară nu
se dumirea cum s‐o boteze altfel. Am cunoscut‐o şi eu acum doi
ani, când m‐am mutat la gazda cea nouă. Intrase în curte odată
cu mine, dar fără ca eu s‐o bag în seamă – strecurându‐se ca o
umbră. Câinii gazdei s‐au repezit la mine să mă rupă, dar la ea
nu s‐au dat nici cum, ceea ce m‐a făcut să cred că e ori cucoana
găzdoiului meu, ori o rudă de a casei – şi să‐i zic „sărut mâna”,
căci „Baba Piua” era îmbrăcată decent şi avea un umblet
oarecum mândru, de cucoană înstărită.
‐ Asta e o biată nebună, mi‐a şoptit gazda, după ce m‐a
scăpat de câini şi m‐a băgat în casă.
A doua zi era sărbătoare şi, cum stăteam în cerdac să‐mi
fac lecțiile, gazda mea, care robotea prin grădinița cu flori de
sub cerdac, a ținut să mă lămurească, servindu‐mi amănuntele.
‐ E fata unui lucrător mecanic, neamț, care a murit de
beție acum câțiva ani. Şi boala ei de la moartea lui tat‐său i se
trage. Să vezi mata cum s‐a întâmplat. Ia tat‐su leafa şi porneşte
la băut. După vreo cinci zile se‐ntoarce acasă pe la miezul
nopții, îmbrăcat cu anteriul unui popă catolic cu care băuse el,
şi – ras de barbă şi de mustăți. Până în noaptea aceea purtase
barbă roşie, ca toți nemții, şi mustăți cât vrabia. Şi se duce
neamțul la fereastra odăii unde dormeau copiii. Bate în
fereastră şi urlă la copii să deschidă, că el e Papa Piu al
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catolicilor de la Roma şi că a venit să‐l îngroape pe neamț!
Adică pe tatăl copiilor. Că neamțul s‐a îmbătat şi a murit. Cum
neamțul era văduv, iar copiii singuri în casă, aceştia s‐au
înspăimântat şi au prins a țipa de groază. Atunci, neamțul, ca să
facă gluma şi mai prostească, smulge fereastra din giurgiuvele
cu tot şi sare în odaie. Dar asta i‐a fost moartea, că beat cum era,
a căzut în creştetul capului – şi aşa a înțepenit pentru vecii
vecilor. L‐au dus a doua zi la morgă, i‐au făcut autopsia şi l‐au
îngropat la cimitirul lor. Însă fata, de‐i zicem noi „Baba Piua”, a
rămas de atunci sclintită la cap.
Crede că‐i fata lui papa Piu de la Roma şi că are poruncă
de la tat‐su să atragă la papişteşie pe toți creştinii noştri. Rău,
altfel, nu face nimănui. Numai că trebuie s‐o laşi să‐ți intre în
casă, şi toți o lasă, şi ea se aşează în genunchi, undeva pe‐o
margine de pat şi se roagă pentru răscumpărarea sufletelor
noastre. Apoi pleacă cu ochii plini de lacrimi, dar zâmbitoare şi
fericită… Nu calcă însă niciodată în casa vreunui cârciumar, iar
dacă se întâlneşte în drum cu un popă, ori catolic, ori de‐a
nostru, o ia la fugă, cuprinsă de groazele morții…”
*

L

umânărică în actualitate

Viața curge mai departe. În „Ziarul de Iaşi” din 20
iunie 2008, cititorii parcurgeau cu interes următoarele rânduri
sub titlul maşcat „Un caz deosebit de complex în mâinile
medicilor ieşeni ‐ Medicii puşi să aleagă între două vieți –
mama sau copilul!”
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„O tânără însărcinată pune mari probleme medicilor
ieşeni. Aceştia au fost la un moment dat puşi în situația de a
alege între două vieți: mama sau copilul. În cele din urmă,
aceştia au găsit o soluție, însă nu e sigur că mama sau copilul
vor scapă cu viață.
Situația dramatică a tinerei de 22 de ani a mobilizat
medicii specialişti din două spitale ieşene. Pacienta a dezvoltat
o tumoare cerebrală care a adus‐o la un pas de moarte. Din
acest motiv, medicii de la Spitalul de Neurochirurgie au decis
expulzarea sarcinii pentru a fi tratată afecțiunea de la cap. După
o cezariană complicată, în timpul căreia oricând se putea agrava
starea ei de sănătate, s‐a născut prematur o fetiță care trăieşte cu
ajutorul aparatelor. Abandonată aproape de toate rudele, mama
se chinuieşte să‐şi revină după operație pentru a fi gata să
suporte o noua intervenție chirurgicală: de extirpare a tumorii.
Viața s‐a schimbat brusc în rău pentru o tânără mămică
din localitatea vasluiană Tutova. La 22 de ani are deja doi copii,
şi peste aproape două luni ar fi trebuit să‐l nască pe al treilea.
Numai că, în urmă cu două zile s‐a simțit atât de rău, încât a
căzut aproape inconştientă. Vecinii au anunțat Salvarea, iar
femeia a fost transportată la Spitalul de Neurochirurgie ʺN.
Obluʺ din Iaşi. După investigații, medicii au dat diagnosticul
tragic: pacienta prezenta o tumoare cerebrală cu un diametru de
5 centimetri. În timpul celor şapte luni de sarcină, femeia a
dezvoltat rapid o crescătură intracraniană care îi punea în
pericol atât viața ei, cât şi pe a copilului. ʺTânăra a ajuns la timp
cât să mai poată fi salvată. Pentru a evita un accident vascular,
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i‐a fost montat un dispozitiv de drenaj extern pentru a combate
creşterea tensiunii intracraniene. De asemenea, noi am
recomandat întreruperea cursului sarcinii, pentru că altfel risca
să moaraʺ, a explicat dr. Corneliu Tarasi, medic neurochirurg în
cadrul Spitalului de Neurochirurgie ʺN. Obluʺ. Pacienta a fost
apoi transportată la Maternitatea ʺElena Doamnaʺ pentru
operația de cezariană. Intervenția a fost destul de dificilă,
deoarece medicii de aici nu au mai întâlnit viitoare mame cu
tumori craniene. ʺOperația de cezariană a durat ceva mai mult
decât una normală, având în vedere riscul de a se declanşa
tensiunea intracraniană. A fost extras un copil cu o greutate de
2,2 kilograme care a fost imediat intubat, ținând cont că s‐a
născut prematur. Deocamdată, atât starea de sănătate a
copilului, cât şi a mamei sunt ținute sub controlʺ, a declarat dr.
Eduard Crauciuc, medicul obstetrician care a realizat
intervenția chirurgicală.”
De pe forumul electronic de pe internet, cititorii
diferitelor ziare comunicau şi ei: „De la Tutova – Vaslui
provenea şi Ioan, Nică – Niță – Lumânărică, onorat şi respectat
de la Vlădică până la opincă. Un sfânt! Osemintele lui se află la
Biserica Tălpălari Iaşi. Mergi tânără sau voi binevoitorii ei,
mergeți şi rugați‐vă lui, pentru sănătatea ei şi a copilului ei!
Sfinte Nică, Lumânărică, roagă‐te şi tu lui Dumnezeu pentru
mamă şi copiii ei. Fă ca această femeie să se însănătoşească!
Internetul a născut la unii şi gustul glumelor.
‐ Doamne, ajută‐le pe cele două – completa cineva,
referindu‐se şi la o altă mamă şi la copilul născut de aceasta,
care deşi împlinise deabea vârsta de 11 ani, devenise… mămică.
Copil cu copil!
‐ Citeşte spusele lui Costache Negruzzi despre Nică
Lumânărică, că acesta a fost un om real, nu o ficțiune literară –
adăuga un altul care se şi întreba: dar dacă o s‐o ajute un Rică
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Răducanu, fotbalistul, cunoscătorul necazurilor din spitale, ce o
să ne spui?
‐ Fă, tu, o colectă publică pentru ele, să arăți că nu eşti ca
alții, neîncrezător în puterea oamenilor de bine – completa altul.
‐ Păi, da, cam ai dreptate, că dacă ar sări un Rică
Răducanu, cu ce are de la fotbal şi de la emisiunile de pe sticlă,
un Gigi Becali de la oi şi de la armata română, un Mazăre de la
boieriile din Constanța sau alți barosani şi bashitani, fie şi cei
din Ferentari, şi ar băga ei ceva bani în mălai, n‐ar mai fi nevoie
de colectă publică şi astfel s‐ar putea ca săraca femeie de la
Tutova să scape cu zile după operație – reveneau la cazul în
discuție mulți alții.
‐ Ce vârstă ziceai că are mama? – era întrebată ziarista
care semnalase cazul.
‐ Aia de 11 ani e alta, ea e bine mersi şi abia aşteaptă să
nască, nu a născut, lămurea cineva.
‐ Doamne, ajută‐le pe amândouă – se pronunța un alt
creştin.
‐ Ce vârstă spuneai că are mama? Parcă mai ieri avea 11
ani… azi are 22? – completa un sarcastic.
Tu, Lumânărică, care pe la anii 1840 erai cunoscut în
toată Moldova pentru credința ta, fără casă, fără masă, te rugai
pentru cei în nevoi, aprindeai lumânări la biserică, cerşeai bani
pe care apoi îi dădeai celor aflați în suferință, roagă‐te şi tu lui
Dumnezeu pentru această mamă şi copii ei. Fă, ca acum, când
este părăsită şi în mare nevoie de sănătate, să se găsească bine
voitori care să o ajute! Fă o minune ca această femeie săracă să
poată beneficia de un tratament şi o operație într‐o clinică bună,
specializată în tumori! Trimite la ea acele persoane care ar putea
să o ajute! Doamne, ajută‐le pe cele două şi ai milă de ele! – era
rugăciunea.
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În nota sa de seriozitate deplină, acelaşi cotidian, „Ziarul
de Iaşi”, consemna în ziua de 8 august 2008: „Oameni miloşi au
dat 100 milioane de lei vechi la botezul lui Constantin Ciobanu
din Tutova”. Şi dezvolta informația: „La botezul caritabil care a
avut loc pe 31 iulie la Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt” din
Bucium s‐au strâns peste 70 de milioane lei vechi pentru familia
Ciobanu. Aceşti bani vor fi folosiți de părinții micuțului
Constantin Bogdan Ciobanu (deci era vorba de un băiețel nu de
o fată, cum informase inițial ziarul, grăbit) pentru a‐şi face
fântână, a‐şi trage curent electric şi poate a‐şi termina casa de
chirpici din satul Pochidia‐Tutova, județul Vaslui, pentru că se
apropie iarna şi au trei copii de crescut.
‐ Sunt foarte mulțumit că
au sărit oamenii în ajutor. Au
venit chiar copilaşi de la mine
din parohie care au dat fiecare
câte 10, 15 lei noi. Au
„închinat” şi ei la cumetria
organizată de parohie – spunea
cu modestie părintele Dumitru
Carp, preotul paroh de la
Biserica din Bucium – Iaşi, un
fel de tutovean şi Sfinția Sa.
Preotul Dumitru Carp
oficiază
botezul
micuțului
Constantin Bogdan Ciobanu.
*

Îmi aduc aminte cu bucurie de zilele în care mi‐am
botezat primii copii, dar în cazul de față e un lucru deosebit, mi‐
am închipuit dialogul cu tânăra mamă. Deosebit pentru că vine
după alte evenimente marcante: spitalizarea, naşterea lui
Constantin Bogdan, închinăciunile, rugăciunile de la Biserica
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Tălpălari, locul unde Lumânărică aducea slava lui Dumnezeu,
în ultima parte a vieții sale.
Biserica Tălpălari cu hramul
„Naşterea Maicii Domnului”,
preoții de acolo, nu sunt singurii
care s‐au rugat pentru sănătatea
mea şi a fiului nostru. Glasul şi
ruga lor au trecut şi pe la racla
luminoasei Parascheva de la
Mitropolie, pe la alți sfinți
părinți ai bisericilor din zonă –
Sfântul
Nicolae,
Sfântul
Spiridon
etc.,
care
toate
însemnând Dumnezeul nostru,
m‐a ajutat, atunci, ca şi acum la
botez.
Postul şi rugăciunea la biserica lui Lumânărică m‐au
ajutat, pentru că Dumnezeu este pretutindeni. Naşterea sau
botezul fiecărui nou venit sunt însăşi Naşterea şi Botezul lui
Hristos, care se roagă pentru noi la Dumnezeu, tatăl nostru
ceresc, al văzutelor şi nevăzutelor.
Pentru mine, starea de sănătate a mea şi a copilului,
prezența credincioşilor lângă noi, ieri ca şi astăzi, sunt semne
ale Dumnezeirii , dovada vie că biserica a avut şi are puterea de
a face minuni pentru cei care îi cer ajutorul, în numele lui
Dumnezeu, al Maicii Domnului şi al tuturor sfinților şi
martirilor care s‐au jertfit pentru credința în Dumnezeu.
Să le dea har şi sănătate sfinților preoți de la bisericile
Tălpălari şi Coborârea Sfântului Duh, tuturor sfinților părinți şi
credincioşi care s‐au rugat pentru noi!
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„Cred Doamne şi mărturisesc, că Tu eşti cu adevărat
Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu, care ai venit în lume să
mântuieşti pe cei păcătoşi, dintre care cel dintăi sunt eu, Amin.”
*
Despre sfânta Cuvioasa Parascheva de la Iaşi,
ocrotitoarea Moldovei, şi minunile ei, credincioşii cunosc multe,
dar nu îndeajuns.
În anul 1641, după ce Vasile Lupu, binecredinciosul
domn al Moldovei a plătit toate datoriile Patriarhiei ecumenice
de la Constantinopol, patriarhul Partenie I, zis şi cel Bătrân
(1639‐1644), împreună cu Sfântul Sinod, au hotărât să‐i ofere
Domnitorului, drept recunoştință, moaştele Cuvioasei
Parascheva. Racla cu cinstitele moaşte au fost transportate cu o
corabie pe Marea Neagră, însoțită de trei mitropoliți greci. Când
a ajuns la Galați, apoi la Iaşi, moaştele au fost întâmpinate de
Vasile Lupu Vodă, de Mitropolitul Moldovei Vaarlam şi de
Episcopii de Roman şi Huşi, de un numeros cler şi
binecredincioşi. În ziua de 13 iunie 1641 ele au fost aşezate în
biserica mânăstirii „Sfinții Trei Ierarhi”.
Iată ce scrie Cantemir, domnitorul Moldovei despre
aceasta:
ʺSfânta Parascheva, precum aflăm din cărțile bisericeşti,
era stăpână a satului Epivatelor, pe care apoi l‐a câştigat
Apocavcos, voievodul însuşi stăpânitor Andronic Paleologul.
Sultanul Murad al IV‐lea a dat voie domnitorului Moldovei,
Vasile, să mute sfintele ei moaşte din biserica patriarhală a
Constantinopolului. Le‐a câştigat acestea pentru cele multe şi
mari binefaceri şi slujbe făcute Sfintei Biserici celei mari; că din
însăşi veniturile sale a plătit peste 260 de pungi de aur ce datora
ea turcilor şi creştinilor. Însă, fiindcă la turci este interzis a
strămuta mort peste trei mile, afară de trupul sultanului, a
cheltuit peste 300 de pungi la Poarta otomană, ca să ia voie
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pentru strămutarea sfintelor moaşte şi ca să ia poruncă către un
Capugibaşa, ca să le însoțească în Moldavia. Toată povestirea
aceasta a strămutării acesteia este zugrăvită pe peretele de
amiazăzi al bisericii Sfinților Trei Ierarhi, unde se află sfintele ei
moaşte. Între alte lucruri se înfățişează acolo şi Capugibaşa cu
ofițerii lui mergând la petrecerea sfintelor moaşteʺ.
Această strămutare de atunci este descrisă şi de marmura
cuvucliului unde sunt aşezate sfintele moaşte, pe care scrie aşa:
ʺCu voia Tatălui, cu bineplăcerea Fiului şi cu conlucrarea
Sfântului şi de viață făcător Duh, a Dumnezeului celui mărit şi
închinat în Sfânta şi cea de o ființă şi nedespărțită Treime,
binecinstitorul şi de Hristos iubitorul Ioan Vasile Voievod, cu
mila lui Dumnezeu domnitor a toată Moldavia, fiind râvnitor şi
apărător al sfintei credințe răsăritene, după dumnezeiască
îngrijire a strămutat din Constantinopol cu multă osârdie şi
prea multă dorință aceste cinstite moaşte ale Cuvioasei Maicii
noastre Parascheva din Târnova. Această strămutare a fost a
treia. Iar preasfințitul şi fericitul a toată lumea patriarh Partenie,
cu toată bunăvoința şi sfatul Bisericii a trimis aceste sfinte
moaşte ca pe o visterie dumnezeiască, cu preafericiții trei
mitropoliți: Ioanichie al Iracliei, Partenie al Adrianopolei şi
Teofan al Paleon‐Patronului, în zilele preasfințitului Varlaam
mitropolitul Sucevei şi a toată Moldavia. Iar binecinstitorul şi
de Hristos iubitorul şi cu mila lui Dumnezeu stăpân al nostru şi
domnitor a toată Moldavia, Vasile Ioan Voievod, de acasă
ieşind cu evlavie şi cu tot sufletul primind această neprețuită
visterie, potrivit le‐au pus şi le‐au păstrat în cea nouă zidită
biserică a Sfinților Trei Ierarhi şi ai lumii dascăli: Vasile cel
Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul şi Ioan Gură de
Aur, spre cinstirea şi mărirea lui Dumnezeu celui lăudat în
Treime şi spre veşnică solire a Preacuvioasei Maicii noastre
Parascheva, pentru lăsarea păcatelor sale şi a tot strălucit
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neamul lui. În anul de la Adam 7149 (1641), iar al domniei lui al
8‐lea, în 13 iunie; în acelaşi an s‐a născut şi preaiubit fiul lui,
Ioan Ştefan Voievod, căruia să‐i dea Domnul zile îndelungate şi
viață de mulți ani. Aminʺ.
Nenumărate sunt minunile şi vindecările de boli ce s‐au
făcut cu credincioşi care au alergat cu rugăciuni şi lacrimi la
moaştele Sfintei Preacuvioasei maicii noastre Parascheva, de‐a
lungul celor peste trei sute cincizeci de ani de când ocroteşte
Moldova şi țara noastră. Să amintim doar câteva dintre ele,
publicate în Patericul românesc, p. 77‐84: Cea mai mare minune a
Sfintei Parascheva este însăşi preamărirea trupului ei cu darul
neputrezirii, al vindecării de boli şi al izbăvirii de multe nevoi şi
primejdii. Din cauza aceasta a fost luată ca protectoare de toate
țările ortodoxe din Balcani. Ba şi turcii se cucereau de minunile
ce se făceau creştinilor, celor care îi cereau ajutorul cu credință
şi evlavie. O altă minune care a uimit Moldova şi țara noastră a
fost izbăvirea fără nici o vătămare a moaştelor Sfintei
Parascheva din incendiul izbucnit în noaptea de 26 spre 27
decembrie 1888, în paraclisul mănăstiri Sfinții Trei Ierarhi, din
Iaşi. Căci, aprinzându‐se de la un sfeşnic catafalcul Cuvioasei,
s‐a topit argintul care îmbrăca racla, dar lemnul şi sfintele ei
moaşte, deşi erau învăluite în jeratic, au rămas întregi şi
nevătămate spre întărirea credincioşilor şi uimirea tuturor. Ca o
mărturie a acestei mari minuni, se păstrează până astăzi racla
dogorită de foc, în care se aflau moaştele Sfintei Parascheva.
Îndată după această minune, moaştele Cuvioasei au fost
strămutate în noua Catedrală Mitropolitană din apropiere. Spre
sfârşitul secolului al XlX‐lea, soția preotului Gheorghe Lateş din
comuna Rădăşeni‐Suceava suferea la cap de o boală grea şi
incurabilă. Alergând la Sfânta Parascheva, se rugă cu lacrimi la
moaştele ei şi‐i cereu ajutorul. Apoi i s‐a făcut Sfântul Maslu şi
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s‐a reîntors acasă. Noaptea i s‐a arătat aievea Sfânta Parascheva
în haine albe strălucitoare şi i‐a spus:
‐ Nu mai plânge, că de acum te faci sănătoasă!ʺ
A doua zi, femeia s‐a sculat sănătoasă şi lăuda pe
binefăcătoarea ei.
În anul 1950, o studentă din Iaşi s‐a îmbolnăvit de
leucemie. Bolnava împreună cu părinții ei au alergat la Sfânta
Parascheva şi cu multe lacrimi îi cereau ajutor şi sănătate. După
două luni de rugăciuni stăruitoare şi Sfântul Maslu, tânăra s‐a
vindecat de această boală fără leac şi şi‐a continuat studiile.
O femeie dintr‐un sat de lângă Iaşi era greu bolnavă.
Fiind internată pentru operație, s‐a rugat mai întâi la Sfânta
Parascheva, cerându‐i, cu credință şi lacrimi, ajutor şi
vindecare. Timp de trei zile după internare i s‐au făcut toate
analizele. La urmă i‐au spus medicii:
‐ Femeie, du‐te acasă că nu ai nimic!ʺ
În anul 1968, de hramul Cuvioasei Parascheva, o creştină
din Iaşi pregătea conserve pentru iarnă. Mama ei o îndemna:
‐ Fată, să nu faci una ca aceasta, căci astăzi este ziua
Sfintei Parascheva!ʺ.
‐ Mamă, a răspuns fiica, în fiecare zi este câte un sfânt,
dar eu n‐am timp să‐i prăznuiesc pe toți!ʺ.
După o oră femeia şi‐a trimis copila în oraş să‐i cumpere
ceva. Pe stradă a fost lovită grav de o maşină şi apoi internată în
spital. Mama copilei a alergat a doua zi la Sfânta Parascheva şi,
după ce şi‐a recunoscut păcatul, a cerut cu lacrimi iertare şi
salvarea fiicei ei accidentate. După trei zile copila s‐a întors
sănătoasă acasă.
Un inginer bolnav de plămâni a fost internat în spital
pentru operație. Mama sa a mers atunci la moaştele Cuvioasei
Parascheva şi i‐a cerut cu credință sănătate pentru fiul ei. Timp
de două săptămâni doctorii au amânat operația. Apoi s‐a
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observat că leziunile pulmonare s‐au vindecat în chip
miraculos. Atunci au zis bolnavului:
‐ Domnule inginer, ați scăpat de operație. Întoarceți‐vă
sănătos acasă. Este cineva care se roagă lui Dumnezeu pentru
dumneavoastră!ʺ
Unui copil de trei ani şi jumătate i s‐a oprit brusc graiul.
Atunci mama a luat copilul în brațe şi a venit să ceară ajutorul
Sfintei Parascheva. Pe când se ruga ea cu lacrimi, deodată
copilul a strigat: ʺMamă, mamă! Aici este Doamne, Doamne!”
Mulțumind din inimă Prea Cuvioasei Parascheva, mama
s‐a întors acasă cu copilul sănătos.
În anul 1955, doi soți din Iaşi nu aveau înțelegere în casă.
Într‐o seară, femeia disperată a părăsit căminul. Zadarnic au
căutat‐o soțul şi fiica. Apoi copila s‐a culcat, iar tatăl ei a alergat
la Sfânta Parascheva şi s‐a rugat cu lacrimi să‐i întoarcă soția cu
bine în familie. Ajungând soțul acasă, după o oră a bătut cineva
în uşă. Era soția. Avea chipul palid şi îngândurat.
‐ Unde ai fost femeie? Ce ți s‐a întâmplat?ʺ a întrebat‐o
soțul.
‐ Diavolul mi‐a dat în gând să mă sinucid. De aceea
m‐am aşezat pe linia trenului aproape de gara Nicolina. Dar la
orele opt seara, pe când venea un tren cu viteză, fiica noastră,
îmbrăcată în alb, a venit la mine, m‐a apucat repede şi m‐a
aruncat afară de pe linie. Aşa am scăpat de moarte şi de osânda
iadului. După ce m‐am întărit puțin, am mulțumit lui
Dumnezeu că m‐a izbăvit de acest cumplit păcat şi m‐am întors
acasă.
‐Femeie, în seara aceasta la ora opt fiica noastră era
culcată, iar eu mă rugam pentru tine. Aceea care te‐a salvat nu
era fiica noastră, ci însăşi Sfânta Parascheva! Să‐i mulțumim ei,
căci ea te‐a scăpat de această cumplită şi dublă moarte,
trupească şi sufletească.
306

De atunci este multă armonie şi bucurie duhovnicească în
această familie creştină.
Pe timpul celor două războaie mondiale, oraşul Iaşi a fost
protejat de bombardamente, iar Catedrala Mitropolitană, unde
se păstrează cinstitele moaşte ale Sfintei Parascheva, nu a fost
atinsă de nici un obuz. Căci Cuvioasa ocroteşte Moldova şi
oraşul acesta binecuvântat, de peste trei sute cincizeci de ani.
Spun bătrânii că ostaşii vedeau noaptea, în timpul războiului, o
femeie uriaşă îmbrăcată în alb deasupra Iaşilor, ocrotindu‐l de
ocupație şi bombardamente. Aşa ştie să ajute Preacuvioasa
Parascheva patria ei adoptivă pentru credința poporului nostru
binecredincios!
În timpul marii secete din vara anului 1947, când mureau
oamenii şi animalele de foame, s‐au scos moaştele Sfintei
Parascheva în procesiune prin satele Moldovei. Credincioşii le
aşteptau şi le întâmpinau cu lacrimi de bucurie şi cu făclii în
mâini. În urmă veneau nori de ploaie bogată şi adăpau
pământul. Drept mulțumire credincioşii se rugau şi înălțau câte
o troiță cu icoana Sfintei Parascheva.
Cel mai mult aleargă şi cer ajutorul Sfintei maicii noastre
Parascheva bolnavii, țăranii, călugării şi studenții. Mai ales în
lunile de examene, racla Cuvioasei este plină de cărți, caiete de
şcoală şi pomelnice. Putem afirma că moaştele cele mai iubite
de credincioşii din țara noastră şi din afară sunt, fără îndoială,
moaştele Sfintei Parascheva, numită ʺcea grabnic ajutătoare şi
mult folositoareʺ.
Mărturisesc părinții bătrâni care au fost martori oculari,
că, odată, de hramul ei, pe când oamenii aşteptau la rând să se
închine la racla Cuvioasei Parascheva, au venit şi două creştine
bătrâne din Focşani.
Văzând lume multă, au zis preotului de la raclă:
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‐ Părinte, dă‐ne voie să ne închinăm la Cuvioasă fără să
mai stăm la rând şi să‐i punem sub cap această pernă nouă pe
care i‐am adus‐o de acasă drept mulțumire pentru ajutorul ce ni
l‐a dat.
‐ Dumnezeu să vă binecuvânteze, creştinelor, a zis
preotul. Mergeți şi vă închinați!
În clipa aceea preoții şi credincioşii au văzut un lucru
sfânt şi cu totul minunat. Cuvioasa şi‐a ridicat singură capul, iar
după ce femeile i‐au pus perna adusă şi s‐au închinat, Sfânta
Parascheva şi‐a lăsat iarăşi capul pe căpătâi ca mai înainte. Iată
cât de mult iubeşte Preacuvioasa pe cei ce se roagă lui
Dumnezeu şi sfinților Lui cu smerenie şi credință. Sfânta
Parascheva de la Iaşi se bucură în țară de un cult deosebit, mai
mult decât toți ceilalți sfinți care au moaşte în România. În
fiecare zi la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, de dimineață până
seara târziu, se face un mic pelerinaj continuu, cu credincioşi de
toate vârstele şi din toate locurile, veniți la rugăciune. În mod
deosebit, în sărbători, în posturi şi în fiecare vineri, considerată
ziua Cuvioasei Parascheva, vin mulți credincioşi şi se închină la
raclă cu credință, aducând flori, daruri şi îmbrăcăminte pe care
le ating de racla Cuvioasei pentru a dobândi ajutor, sănătate şi
binecuvântare.
Dar cea mai mare zi de prăznuire din tot anul este ziua
de paisprezece octombrie, patronul Sfintei Parascheva, când are
loc unul din cele mai mari pelerinaje ortodoxe din țara noastră,
la care participă închinători de la sate şi oraşe, din toate
colțurile țării. În această zi are loc un adevărat pelerinaj
bisericesc național, care durează până la trei zile. Încă din ajun
se scot în fața Catedralei moaştele Sfintei Parascheva şi timp de
două zile şi două nopți credincioşii stau la rând pentru
închinare. În seara zilei de paisprezece octombrie, praznicul
Cuvioasei se încheie cu o mişcătoare procesiune în jurul
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Catedralei, având în frunte pe Mitropolitul Moldovei, care,
împreună cu clericii şi credincioşii, cu lumânări în mâini poartă
racla cu moaştele sfintei, în sunetul clopotelor şi al frumoaselor
cântări bisericeşti. După aceea se aşează moaştele în biserică la
locul lor, se cântă paraclisul Sfintei Parascheva, apoi fiecare se
întoarce la ale sale cu bucuria marelui praznic în suflet şi cu
mângâierea Duhului Sfânt în inimă. Cu ale cărei sfinte
rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte‐ne pe noi. Amin.!

Cuvioasa Parascheva
*

Situată pe coasta Dealului Bucium, în partea stângă a
şoselei Iaşi‐Vaslui (şoseaua Bucium), cum te îndrepți către
Curtea lui Ştefan cel Mare de la ogoarele lui Burcel, la locul
numit „Plopii fără soț”, dar urcând pe o stradă care şerpuieşte
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pe la casa lui Ion Costache Enache, prietenul meu, cunoscut
autor de cărți – monografia Buciumului dar şi a comunei natale
– Gugeşti – Boțeşti – Vaslui, Biserica „Pogorârea Sfântului Duh”
este ctitorie domnească – care‐şi duce viața de pe la 1756‐1761,
zidită pe timpul voievodului Ion Teodor Calimah, moldovean‐
bucovinean, din familia Calmaşul, fost mare dragoman la
Poarta Turceasă şi ajuns domn al Moldovei la 1758‐1761.
Biserica lui Ion Teodor Calimah a fost sfințită, spune
Viorel Erhan în cartea sa „Mânăstiri şi biserici din oraşul Iaşi”,
Editura Tehnopress, Iaşi 2003, p.184 ş.u., de Gavriil Callimachi,
mitropolit al Moldovei şi Sucevei (1758‐1786), fratele
domnitorului.
De jur împrejurul bisericii este cimitirul. În partea de
nord a altarului bisericii, în perioada 1989‐1991 şi 1999 s‐a
construit o casă praznicar de către familia Doina şi Constantin
Arnăutu, în memoria fiului lor Lucian Codrin Arnăutu, răpit
vieții la anii adolescenței de o leucemie, pentru toți enoriaşii
parohiei Bucium, la care oficiază părintele Carp Dumitru (în
fotografie).

La 15 ianuarie 1999 această construcție a fost sfințită de
Î.P.S Daniel, atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, astăzi
Patriarh al României.
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Vedere de la sfințire

Despre parohul bisericii „Pogorârea Duhului Sfânt” din
Bucium iată ce ne relatează Ioan Costache Enache, autorul cărții
„Cronica Buciumului”:
S‐a născut în localitatea Videle, fostul județ Teleorman în
anul 1954. Acolo i s‐au căsătorit părinții şi au trăit vremelnic,
timp în care a venit pe lume şi Dumitru, care va deveni preot.
Tatăl său este din Moldova, din fostul județ Tutova, dar
copilul a absolvit şcoala primară la Podul Iloaiei, primind
educație moral ‐ religioasă de la părintele Negoiță, din Podul
Iloaiei.
De mic copil, Mitică s‐a dovedit un copil cuminte, smerit
şi evlavios, iar la carte printre cei mai buni. Datorită
aptitudinilor a urmat cursurile Seminarului şi apoi ale Facultății
de Teologie, la 23 de ani luându‐şi licența în teologie în anul
1977.
După ce i s‐a fixat parohia s‐a căsătorit cu o dobrogeancă,
absolventă a Facultății de Ştiințe Economice.
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A fost hirotonit pentru parohia Buhalnița de către
episcopul vicar de atunci – preasfințitul părinte Adrian Hrițcu,
care mai târziu a devenit arhiepiscop al Arhiepiscopiei
Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi Occidentală.
Părintele Carp şi astăzi ține legătura cu I.P.S părintele Hrițcu,
naşul său de hirotonie.
A păstorit la Buhalnița până în anul 1993 când a fost
transferat la Biserica din Bucium, unde îşi dovedeşte
adevăratele lui virtuți pe care le are ca un bun păstor de suflete
şi preot paroh.
Îşi iubeşte în mod egal enoriaşii pe care îi îndrumă după
Evanghelie.
Sfânta Liturghie o săvârşeşte în mod conştiincios,
duminică de duminică şi în toate sărbătorile religioase. Predicile
părintele Carp sunt adevărate izvoare de învățătură moral‐
religioasă, totdeauna la obiect, pentru fiecare pericopă a zilei.
Preot cu vocație, devotat canonic, harnic şi gospodar,
priceput în a sta de vorbă cu oamenii, preotul Carp, aici, la
Bucium, după o experiență de 16 ani, şi‐a dovedit toate
virtuțile. Este cu trup şi suflet în slujba lui Hristos, iar biserica
este prima lui preocupare, pe care o slujeşte după canoane. Este
un duhovnic deosebit, blând şi drept. La el vin oameni din
diferite localități pentru a‐i cere sfatul şi a se mărturisi după
canoane şi vrednicie, deschizându‐i‐se calea spre mântuire.
Pentru bolnavii şi bătrânii care nu pot merge la biserică,
părintele Carp îi spovedeşte acasă, îngrijindu‐i pe fiecare după
nevoia lor. Face vizite la domiciliul credincioşilor, mai ales la
cei cu probleme. A înființat o cantină a săracilor care asigură
zilnic mâncarea la peste 20 de oameni.
Părintele Carp Dumitru poartă ținută preoțească tot
timpul, acasă, la biserică şi în parohie. Este un adevărat ostaş şi
apostol al lui Hristos.
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La 14 iunie 1998, Biserica Bucium, cu hramul „Pogorârea
Duhului Sfânt” a fost resfințită de către Înalt Preasfințitul
părinte Daniel Ciobotea, atunci Mitropolitul Moldovei şi
Sucevei, azi Patriarh al României.
Pentru toate cele realizate, preotul Carp a fost înălțat la
rangul de iconom stavrofor, cu dreptul de a purta Cruce de aur
şi bendeniță la liturghie, fiind o încurajare în munca sa.
După cum s‐a mai spus, preotul paroh Dumitru Carp
este bine văzut şi mult apreciat în oraşul şi județul Iaşi dar şi în
vecinătăți, încât mulți tineri vin la Bucium să‐şi boteze copiii şi
să se cunune religios. Este una din înaltele note bune pe care i le
dau credincioşii care îl ştiu, ori au aflat despre dânsul şi faptele
pe care le săvârşeşte, în slujba lui Dumnezeu – Tatăl.
Revenind la botezul copilului Ciobanu din Pochidia‐
Tutova, locul de care este legat sufleteşte, prin tatăl său, şi
parohul Carp, subliniem că, pe lângă suma adunată la botez, s‐
au mai adunat încă 30 de milioane lei vechi oferiți de firma
Iulius‐Mall. Vor fi folosiți de mama copilului care a suferit şi
operația chirurgicală pe creier, cu îndepărtarea tumorii
maligne.
Alții au sărit în ajutorul ei, dăruindu‐i plante medicinale,
care au fost asociate medicinii alopate.
În 12 august 2008, raportul de explorare R.M.N. nota la
diagnostic: Meduloblastom de ventricul IV operat, iar la
rezultatul explorării: „La nivelul vermisului în contact cu
cordul cerebelului se evidențiază o formațiune expansivă
solidă, relativ omogenă, imprecis delimitată, cu diametru
15x22x24 mm (artero‐posterior x transvers x cranio‐cvendal.
Formațiunea îşi creşte intensitatea semnalului după
administrarea substanțelor de contact paramegrietice.
Cisternele de la bază libere Trunchi cerbical, sistem ventricular,
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emisefere centrale au aspect I.R.M. în limitele normalului.”
Urma semnătura medicului examinator.
Aflată sub tratament, femeia mamă a celor trei copilaşi,
respectând şi alte recomandări, s‐a deplasat des la biserica
Tălpălari din Iaşi, ea, ori în numele ei, persoane substituitoare,
unde sunt păstrate osemintele lui Ioan, Nică, Niță, Rică –
Lumânărică şi s‐a rugat lui Dumnezeul nostru pentru
sănătatea sa şi a familiei sale.
Ca semn al mulțumirii de sine, familia, cu credință în
Domnul, răspândea următorul mesaj, ca din partea noului
născut:

«Adevărat zic, de nu se va naşte cineva din apă şi din Duh,
nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu» (Ioan III, 5)
Dragă cititorule,
Sunt Constantin-Bogdan şi doresc să vă fac cunoscută, prin
această scrisoare deschisă, bucuria venirii mele pe lume ce a avut loc
pe 19 iunie 2008. Deşi nu s-a scurs mult timp de la acest minunat
eveniment, am trecut prin multe încercări. În primul rând, naşterea
mea a fost devansată, cu mai bine de o lună de zile, pentru a-mi fi
cruţată viaţa, la dorinţa mamei, femeie de la ţară, în vârstă de 22 ani,
care necesita, de urgenţă, o dificilă operaţie pe creier.
De aceea, mulțumirile mele se îndreaptă acum către: echipa
medicală de la Maternitatea ʺElena Doamnaʺ condusă de dr. Eduard
Crauciuc, Secția Neonatologie‐Prematuri, Maternitatea „Cuza‐Vodăʺ
dar, mai ales, către medicul neurochirurg dr. Corneliu Taraşi de la
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Spitalul de neurochirurgie, Iaşi. Mulțumiri şi dlui. prof. dr. Eduard
Bild de la Clinica de Oncologie, Spitalul „Sfântul Spiridonʺ, Iaşi
Desigur, înaintea tuturor şi a toate, mulțumesc bunului
Dumnezeu care a rânduit şi le‐a aşezat pe toate spre binele mamei şi al
meu, întru Slava Sa.
După cum cred că ați înțeles, sunt un băiețel perfect sănătos şi
voinicuț. Acum, am deja 3 kg şi, doresc din toată inima să ne
cunoaştem. De aceea, părinții mei, Doinița şi Ionel, cele două surioare
mai mari, împreună cu naşii, vă invită să participați la botezul meu,
ce va avea loc la Biserica „Pogorârea Duhului Sfântʺ din Bucium,
Iaşi, în ziua de joi, 31 iulie 2008, ora 18. Taina Sfântului Botez va fi
săvârşită de Pr. Dumitru Carp, părintele milostiv care a susținut cu
rugăciunile sale şi nu numai, familia mea.
Dacă mă veți îndrăgi, cu siguranță că mă veți onora cu
prezența şi la petrecerea organizată la Restaurantul „Plopii fără soțʺ,
imediat după botez, de la ora 19, unde vom ciocni un pahar de vin de
Bucium, alături de o sărmăluță şi un mititel şi vom juca hora, pe
muzică populară românească, ca la Pochidia din ținutul Tutova
Bârladului, unde este baştina mea.
Darul dvs. de botez îl voi oferi mult iubitei mele mămici pentru
tratamentul medical la care va fi supusă, în următoarele săptămâni.
Vă mulțumesc şi vă aştept cu mult drag,
Constantin ‐ Bogdan Ciobanu
Mijloace de transport în comun: autobuz 30 : Gară ‐ Piața
Nicolina‐Bucium
sau
maxi‐taxi
46:
Păcurari‐
Piața
Independenței ‐Tg. Cucu, până la stația: „Plopii fără soțʺ.
Organizator de botez caritabil: Parohia Bucium, Pr. Dumitru
Carp, tel. 0740626951 Adresa poştală: Biserica „ Pogorârea
Duhului Sfântʺ Bucium, str. Plopii fără soț, Nr.35, 700272 ‐ Iasi;
http://bisericabucium.trei.ro/Cod
IBAN:
R0.63.CE.CE.IS.01.36.RON.01.22.431.CEC.IASI.
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Ataşat familiei, dar desăvârşindu‐şi şi mecenatul la care
sunt supuşi duhovnicii oamenilor, preotul Carp de la Biserica
„Pogorârea Duhului Sfânt”, n‐a stat nici sfinția sa impasibil. A
invitat la botezul noului încreştinat pe mai toți cei din
autoritățile publice. Iată scrisoarea de răspuns care venea de la
Palatul Elisabeta Bucureşti, de la altețele lor regale Principesa
Margareta a României, chiar în ajunul botezării micuțului.
Bucureşti, Palatul Elisabeta, 30 iulie 2008
Preacucernice Părinte Dumitru Carp,
Scriu aceste rânduri în numele Altețelor Lor Regale Principesa
Margareta a României şi Principele Radu al României, care mi‐au
făcut onoarea de a mă desemna să răspund scrisorii deschise sosite pe
adresa Palatului Elisabeta în numele micuțului Constantin‐Bogdan.
Altețele Lor Regale nu vor putea fi prezente, din păcate, în data
de 31 iulie, la botezul care va avea loc la Biserica ʺPogorârea Duhului
Sfântʺ din localitatea Bucium, județul Iaşi. Cu toate acestea, doresc să
vă transmit că Altețele Lor Regale au fost impresionate de situația
tristă în care familia micuțului Constantin‐Bogdan se află şi
momentele grele prin care mama sa, Doinița Ciobanu, a trecut înainte
de naştere.
De aceea, doresc să vă asigur că detaliile
privind acest caz se afla în atenția Fundației
Principesa Margareta a României, iar persoanele
care se ocupă de acest dosar vor depune toate
eforturile pentru a găsi o modalitate prin care să
sprijine familia Ciobanu.
Cu stimă, Asistenta Personală a Alteței
Sale Regale Principesa Margareta a României,
Iulia Dumitru.
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Cele de mai sus se conjugau armonios cu starea de
sănătate a pacientei, mereu îmbunătățită. Iată cum suna la 29
noiembrie 2008 Raportul de explorare IRM a pacientei Ciobanu
Doinița:
DIAGNOSTIC : MEDULOBLASTOM OP. V 4
PROTOCOL DE EXPLORARE IRM CRANIO-CEREBRALNATIV+CIV
SUBSTANȚA DE CONTRAST MULTIHANCE
Substanţa cerebrală, sistem ventricular şi structurile liniei mediene în limite normale
IRM.
Fosa posterioara, trunchi cerebral - fără modificări de semnal în secţiunile examinate
nativ şi post CIV,
Nu se evidenţiază modificări de semnal la nivelul V 4.
Pe topografia vermisului, adiacent cortului cerebelos şi pe traiectul breşei de intervenţie
chir. se evidenţiază o imagine rotund/ovalara de 8/3.5/3mm (a-p/lat/s-i), în semnal
omogen hiperintens T2/flair, cu priza discretă de contrast, neomogena, fără edem
perilezional. Având în vedere şi conextul post terapeutic (chimioterapie+radiaterapie) şi
durata de la intervenţia chir.{4 luni), aspectul descris poate fi sugestiv unor leziuni de
glioza cicatriceala, mai puţin de recidiva tum.(!)
Îngroşarea mucoasei sinusale frontale drepte, etmoidale şi maxilare bilateral, cu
acumulare fluidă mai evidentă pe dreapta.

Deviaţie de sept nazal spre dreapta.

Medic examinator
Dr.Iuliana Eva
Cu alte cuvinte, ca faptă Dumnezeiască, la ultimul
control medical i se spune vorbe îmbucurătoare față de
diagnosticul inițial.
Face minuni Ioan, Nică Lumânărică. Lumânărică un
sfânt de la Tutova.
Dar şi oamenii binevoitori…
Plus credința în Dumnezeu a fiecăruia dintre noi!...
În toate acestea, cât o fi meritul medicilor, a plantelor
medicinale ori a slujbelor religioase cu rugăciuni de ajutorare
până la lacrimi, este mai puțin important să le consemnăm.
Esențială rămâne sănătatea femeii şi a copilului, cărora li se
prevăzuseră, la început, puține zile de viață.
Cât despre părintele Dumitru Carp de la parohia
„Pogorârea Duhului Sfânt” din Bucium, acesta şi‐a încredințat
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mesajul creştinesc către toți cei care doresc să ajute în
continuare familia Ciobanu de la Pochidia – Tutova, poate
localitatea lui Ioan Nică – Niță – Rică – Lumânărică, dându‐şi
adresa unde se fac rugăciuni aprinse pentru aceasta: Biserica de
pe Dealul Buciumului, deasupra „Plopilor fără soț”, pe unde a
trecut sau s‐a odihnit făcând poezie de suflet – marele
Eminescu.
Ori, împreună cu Ion Creangă, marele povestitor,
gândind la păcatele dar şi la fericirea oamenilor.
Dar dacă glasurile lor se vor fi ridica până pe sub streşina
Bisericii „Pogorârea Duhului Sfânt”? Atunci glasul lor, dar mai
ales ale lui Ion Creangă, precis s‐a armonizat cu ceea ce găsim
noi de fiecare dată, mai ales când ajungem la mare necaz:
TATĂL NOSTRU… sau CRED ÎNTR‐UNUL DUMNEZEU…
*
Ca fapte de viață mai arătăm că atât timp cât a stat în
spital, aproape 4 luni,credincioşii din parohia părintelui Carp,
dar şi Sfinția sa, au vizitat‐o zilnic la spital pe Doinița Ciobanu
din Pochidia. Mereu a fost susținută material, moral şi spiritual.
Băiețelul Constantin –Bogdan Ciobanu, tot prin
bunăvoință, a fost şi el atent ocrotit la secția de prematuri a
Spitalului de copii – Iaşi Sfânta Maria.
În perioada cât Doinița a lipsit de acasă, soțul ei Ionel,
țăran tutovean, a rămas lângă ceilalți doi copii ai lor, fetițe – una
de doi ani şi cealaltă de patru, le‐a îngrijit pe ele dar şi
gospodăria.
După ce cei doi, mama şi copilul, au plecat acasă,
solidaritatea umană a continuat a‐şi arăta efectele. Lor li s‐a
alăturat o familie aflată în situații asemănătoare. Astfel, părinții
unui copil, Emanuel Irimia în vârstă de opt ani, cu un
diagnostic a cărui afecțiune nu‐i mai dădeau decât o lună şi
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jumătate de viață(tumoare cerebrală), dacă nu s‐ar fi operat de
urgență, s‐a numărat printre protectori.
Şi încă un amănunt.
Familia Irimia a fost ajutată în
demersul ei şi de societatea
civilă de la Iaşi, din rândul ei
numărându‐se studenții de la
Universitatea de Artă „George
Enescu”
şi
elevii
şcolii
„Al.Vlahuță”,
dar şi
de
credincioşii
din
parohia
Bucium „Pogorârea Duhului
Sfânt”,
care
sfătuiți
de
părintele Dumitru Carp, au
ajutat‐o cu câteva colecte de
bani. Foştii colegi ai surorii mai mare a lui Emanuel, Oana,
absolventă a Conservatorului din Iaşi, s‐au alăturat şi ei familiei
organizând în fața Teatrului Național şi un miting de
solidaritate umană cu „Micul matematician”, cum îi spun
copiii. Învățătoarea lor de la clasa a doua a celui aflat în impas
la şcoala „A.Vlahuță” a susținut şi ea o acțiune de întru‐
ajutorare.
Din rândul armatei de oameni care au venit în sprijinul
unui bolnav s‐au numărat şi specialiştii de la Clinica „Charite”
din Germania, care prin tot ce au făcut, material şi uman, au
readus optimismul atât de necesar în viața familiei Irimia din
Iaşi. Iar prin toate cele arătate şi în familia Ciobanu de la
Pochidia.
După ce familia lui Emanuel s‐a întors de la operație şi
tratament din Germania, mama copilului s‐a deplasat la
Mormântul Sfânt de la Ierusalim, unde s‐a dus să‐i
mulțumească lui Hristor cel înviat din morți pentru sprijinul şi
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ajutorul primit de la Dumnezeu‐Tatăl. Acolo şi‐a amintit şi de
Doinița de la Pochidia – Tutova căreia i‐a telefonat spunându‐i
că a aprins o lumânare la Sfântul Mormânt şi pentru sănătatea
ei şi a copilului ei.
*
Dar ce este cu Pochidia, satul din care face parte familia
Ciobanu, despre care am vorbit până acum?
Satul Pochidia în vechime s‐a numit Popii şi a aparținut
postelnicului Iordache Dia. Era situat în ocolul Corodului,
ținutul Tutova, înainte de anul 1772, spun documentele. Aşa
zice şi Ioan Antonovici în lucrarea sa „Documente Bârlădene”,
volumul IV. Pe la 1780 localitatea s‐a numit Popii Diei, spune
Gheorghe Ghibănescu. De la 1864 Popii Diei s‐a numit
Pochidia.
La Pochidia a existat o biserică veche, aflăm din revista
„Păstorul Tutovei” nr.7/8/1943. Era construită din lemn. Pe la
1864 biserica a fost distrusă de împrejurări. Altarul acelei
biserici se vedea pe la anul 1940 în curtea boierească din sat, a
proprietarului Gheorghe Taşcă, profesor universitar din
Bucureşti. Din vechea biserică mai rămăsese doar unele icoane
zugrăvite din tâmplă şi proschinator, a căror vechime nu trecea
de veacul al XVIII‐lea. Hramul acelei biserici a fost „Adormirea
Maicii Domnului”.
După ce biserica veche a fost stricată, satul Pochidia a
rămas fără locaş de închinare aproape 100 de ani. Adică până la
venirea în sat a unui preot cu numele de Ştefan Capotă. Acesta,
ajutat de profesorul Gheorghe Taşcă, de Stelian Formoc din
Ministerul Culturii Naționale şi de inginerul V.Arghirescu din
Ministerul Domeniilor şi cu sprijinul autorităților comunale şi
şcolare, dar şi a locuitorilor din sat, au ridicat altă biserică pe
locul dăruit de primărie, chiar în centru. Biserica a fost
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terminată în anul 1937, când a fost sfințită de chiriarhul vremii
de atunci P.S.Nifon Criveanu.
Din materialul rămas de la vechea biserică, al cărui ctitor
se spune că ar fi fost un oarecare grec Alecu Romallo, a fost
făcută capela cimitirului din sat, cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, aşa cum fusese şi vechea biserică.
Anuarul Epitropiei Huşilor pe anul 1938 spune că
biserica din Pochidia deservea 130 de familii cu 520 suflete.
Împreună cu satul Borodeşti – cu 85 familii şi 336 suflete,
formau parohia Borodeşti, deservită de parohul Ştefan I.
Capotă, sachelar, născut la 1 iunie 1901, avea ca studii
seminarul, numit paroh în 1929.
Dar iată reportajul cu titlul „Trei zile în Pochidia”
publicat în revista „Păstorul Tutovei” din numărul din
octombrie‐noiembrie 1938, care priveşte sfințirea noii biserici
din satul la care ne‐am referit (pag.306‐308).

Trei zile în Pochidia.
7 Noembrie 1938. Zi de toamnă. Zi însorită cu calde raze de
soare, ce îmbracă satul în haine de sărbătoare. E mare zarvă în
căsuţele albe, gătite pentru aşteptaţii oaspeţi. Drumuri curate,
garduri împodobite cu covoare şi lăicere, alese de mâini harnice,
cărare străjuită cu flori de toamnă, dangăte de clopote de care se
minunează copiii şi tinerii, iar bătrânii plâng... plâng lacrimi de
bucurie, lacrămi de nădejde.
De şapte decenii, satul e văduvit de o „Casa a Domnului" şi
mulţi dintre locuitori nu ţin minte să fi fost Biserică în satul lor.
Satul lor.. . părea o casă goală, o casa fără icoane. Azi,
pentru întăia oară — mulţi dintre dânşii — aud sunete de clopot şi
toacă de vecernii.
E mare înfrigurare. Pe şosele se scurge grăbit, un lung şir
de care şi oameni pe jos, împodobiţi cu strae curate şi mănunchiuri
de flori. Steagurile fâlfâie mândre la Primărie, Jăndărmărie şi poarta
Bisericii. În sfântul lăcaş, cei în drept, lucrează cu osârdie la ultimele
pregătiri. „Vine Prea Sfinţitul” se aud şoptindu-şi bărbaţii. Femeile
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aştern covoare, scoase din stiva zestrelor, pe scări, până la locul
unde va cobori înaltul Oaspete. Fecioarele, cu mănunchiuri mari de
flori în mâini, aşteaptă cu nerăbdare pe Cel ce le va dărui, de azi
înainte, altar deschis de cununii. Şcolarii, cu flori şi steguleţe, stau
nerăbdători dar cuminţi, înşiruiţi de-a lungul şcoalei. Apoi
Premilitarii, cu armele pe umăr, pui de vulturi... pui de lei- când le va
veni sorocul.
Bisericuţa, gătită ca o mireasă ce-şi aşteaptă mirele, îţi
strecoară în suflet, ceva tainic, ceva mângâitor.
Se începe slujba privegherei. Luminiţe răsar prin sfeşnice
strălucitoare, iar boabe de aur se revarsă tainic din candele.
Clopotele sună, larma se înteţeşte... şi iată... blând ca un Crist şi
majestos ca an împărat, păşeşte Cel mult aşteptat. Cântece
împărăteşti minunate îl primesc „Pre Stăpânul şi Arhiereul nostru,
Doamne îl păzeşte întru mulţi ani"., şi cântăreţii apasă inspiraţi pe
cuvintele „Arhiereul nostru" aşa cum inimile lumei adunate simt.
Împodobit în mantie Regală, începe slujba pregătitoare a
sfinţirii.
8 Noembrie 1938. De dimineaţă, se începe serviciul în
biserica plină de credincioşi. Din toate părţile răsar creştini ce vin
din depărtări, aducând Aurul sufletelor lor curate. Smirnă şi Tămâe,
iar mamele cu copilaşi de mână şi fete mândre, aduc braţuri de flori,
busuioc şi lumânări.
Mulţimea umple în curând curtea, încât cu greu se face, după
obicei, de trei ori, înconjurul bisericuţei, citindu-se tot de atâtea ori
Sfânta Evanghelie, ascultată în genunchi de toţi credincioşii, cu
lumânări în mâini.
Soarele grăbit se înalţă mereu, trimiţând raze de aur peste
satul în mare sărbătoare.
Se face apoi, cu mare pompă, sfinţirea Sfintei Mese pecetluire,
ce impresionează adânc prin măreţia ei. Sobor minunat de 16 Preoţi,
în strălucitoare podoabe, ridică din toate puterile „Slavă Celui ce nea dat lumină", cerând Har şi bine-cuvântare, pentru Altarul nou
ridicat.
Ungeri cu miresme Dumnezeeşti, sunt făcute de Prea Sfinţitul,
cu grijă şi mare Sfinţenie.
Se hirotonesc în Preot şi Diacon doi tineri. Se acordă un
grad în tagma preoţească Părintelui paroh
Capotă, la a cărui
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osteneala, s'a împlinit vechea dorinţă a sătenilor din
Pochidia
Tutovei, slăvindu-i pe fiecare cu cântări de laudă: „Vrednic este".
*
Cuvântările însufleţite sunt începute, după cuviinţă, de
vrednicul şi neobositul Preot paroh Ştefan Capotă, cu o dare de
seamă, arătând greutăţile prin care s'a trecut şi mulţumirea că a
ajuns la capătul lucrului ce începuse.
A zguduit sufletele credincioşilor când copleşit de mulţumire, a
căzut în genunchi, mulţumind Domnului nostru Isus Hristos pentru că
l'a învrednicit pe el ~ umil slujitor al Altarului — să poată îndeplini
idealul către care a ostenit, acela de a împodobi satul Pochidia, cu un
sfânt Lăcaş de închinare.
Cinste acestui Apostol!
Apoi, Prea Sfinţitul, într-o frumoasă şi mişcătoare cuvântare,
aduce laude şi binecuvântează pe vrednicul Preot, tuturor celor ce au
ajutat, celor ce au ostenit pentru ridicarea frumoasei biserici şi
povăţuieşte cu glas duios pe săteni, să vie să-şi plece genunchii înaintea Sfântului Altar Dumnezeesc, ori de câte-ori va fi nevoie. Şi
chiar şi atunci când vor fi mulţumiţi, să dea inchinare Celui prea înalt
dătător de viaţă.
Urmează Prefectul Judeţului; Creştinul inimos d-1 Farmac
ctitor şi d-l Lungeanu scriitor şi conferenţiar, care cu grai minunat,
cutremurând sufletele ascultătorilor.
La masă, în casa primitoare a harnicei Preotese, mesele
încărcate cu fel-de-fel de bunătăţi, îmbie oaspeţii la voe bună.
*
9 Noembrie 1938. Pomenirea Ctitorilor.
Mă duc la biserică, cam prea de vreme. Slujba nu se începuse.
Pe rând, sosesc femei cu copii de mână. Aprind lumânări; fac
mătănii; privesc cu nespusă mirare şi mulţumite Sfântul Altar. Mulţi
nu au putut pătrunde ieri în biserică. Copiii se uită la mamele lor cum
se închină şi fac la fel, impresionând felul lor de a privi şi a se
închina. Apoi, înşiruite de-a lungul bisericei fiecare cu năframa'n
mână, dezleagă nodul strâns, din care scoate banul adunat cu grijă,
dăruindu-l Liturghiei.
O bătrână slabă şi neputincioasă, păşeşte sfios pe duşumeaua
goală, oprindu-se acolo unde începeau aşternuturile, iar în măna'i
tremurândă ţine o lumânare. Se apleacă greoi, face nenumărate
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mătănii şi nu îndrăzneşte să se apropie de icoana Născătoarei de
Dumnezeu, pentru ca să nu calce pe aşternutul sfinţit prin pasul
Vlădicăi. E impresionant să o priveşti. Se uită cu grijă pe unde să
păşească şi i se pare că ar făptui un păcat de ar călca, iar dorul de a
săruta Icoana Sfintei Fecioare nu o lasă în pace. În sfârşit, încurajată
şi de alte femei cam de aceeaşi vrâstă, îndrăzneşte, îşi pleacă, de
departe, trupul slab, către icoana de jos, părându-i că greşeşte mai
puţin. Privind la atâta credinţă, mi se umezesc ochii Doamne! Câtă
mulţumire tainică pe feţele acestor creştine!
Numai Moş Ion al Mătuşei Măria, care cu osârdie a muncit,
alături de preotul lor, azi, încurajat de înfăptuirea visului său, face
cruci mari de mulţumire şi povesteşte cu glas tare şi răspicat, bucuria
ce le-a dăruit-o Părintele, şi că, de azi încolo, Părintele lor, „e cel
mai sfânt" pentru vrednicia lui.
De acum, biserica din Pochidia va străjui falnică de-a lungul
vremurilor, în mijlocul satului, iar sătenii vor face semnul crucii, de
câte ori vor trece prin faţa ei, dând Slavă lui Dumnezeu.

*
În şedința sa din 28 februarie 1950, Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea unor sfinți
români, precum şi generalizarea cultului unor sfinți ale căror
moaşte se găsesc în țara noastră. Hotărârea respectivă a fost
transpusă în fapte în cadrul unor mari festivități bisericeşti în
cursul lunii octombrie 1955. În cazul Cuvioasei Parascheva,
generalizarea cultului ei s‐a făcut în Catedrala Mitropolitană
din Iaşi, la 14 octombrie 1955, în prezența a numeroşi ierarhi
români, precum şi unor reprezentanți ai Bisericilor ortodoxe din
Rusia şi Bulgaria.
De altfel, Cuvioasa Parascheva fusese cinstită în Biserica
noastră din străvechime.
Mereu cinstind‐o pe Sfânta Parascheva, ca şi pe toți
Sfinții şi Întâii Stătătorii Bisericii noastre, tot mai mulți
credincioşi, de la Înalții ierarhi la oamenii de cultură şi enoriaşii
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români, îi păstrează cu ei şi pe cei doi Ioan şi Ion, Lumânărică şi
Titinaş de la Tutova.
Să sperăm că Biserica română nu va rămâne datoare
acestor înalți şi bine credincioşi sfinți din ținuturile noastre.
Aşteptăm ca Sfântul Sinod şi întreaga biserică ortodoxă
să acționeze în spiritul aşteptărilor credincioşilor şi ale noastre.
Lumânărică lucrează!
Recent, la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” de la
Bucium, din fața altarului, în cinstita haină preoțească, parohul
Dumitru Carp anunța credincioşii, fără a pomeni de unde îi
vine îndemnul, că a strâns o parte de bani, trebuitori să
cumpere o vacă pentru o văduvă cu mulți copii, cărora să le
asigure hrana zilnică.
Chema ca suma să fie completată până la necesarul
căutat şi de restul bunilor enoriaşi.
Chema şi era încredințat poate, că Lumânărică îl ajută în
acțiunea întreprinsă.
La
biserica
„Naşterea
Maicii Domnului” Talpalari‐Iaşi,
în septembrie‐octombrie 2008 a
fost editat Buletinul nr.1‐2 al
parohiei,
distribuit
gratuit
enoriaşilor.
La
10
august
2008
credincioşii
de
la
biserica
Talpalari primiseră cu flori în
mijlocul lor pe Arhipăstorul
Moldovei, pe Înaltpreasfințitul
Părinte
Teofan,
Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei, prilej cu
care Sfinția Sa a oferit antimisul,
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cu semnătura şi binecuvântarea Sa, respectându‐se prin aceasta
ascultarea canonică datorată întronizării noului Arhipăstor.
Se ştie Sfântul Antimis constituie acoperământul liturgic
pe care este reprezentată punerea în mormânt a Domnului şi
cuprinde numele parohiei, hramul bisericii căreia îi este
destinat, semnătura episcopului locului.
Antimisul stă în permanență pe Sfânta Masă, sub Sfânta
Evanghelie, îndoit şi învelit într‐o pânză protectoare numită
iliton şi este obligatoriu să existe la slujirea Sfintei liturghii, fie
că are loc în biserică, fie în afara bisericii.
Ca fapte ale milei creştine, amintim că şi la biserica
Talpalari, în urma apelului făcut de Înaltpreasfințitul Părinte
Teofan, s‐au realizat colecte pentru întrajutorarea sinistraților
din Moldova, adunându‐se şi o sumă de bani care s‐a predat
Protopopiatului Iaşi, care are preocupări în acest sens.
De asemenea, urmare a apelului parohului bisericii,
părintele Constantin Sturzu, s‐a organizat o colectă publică şi
pentru ajutorarea unei bolnave de cancer ajunsă în faza de
metastază (Dna D.Beşleagă).
Sentimentul religios stăpâ‐
neşte cu bune rezultate în lumea
credincioşilor. La 30 martie 2007, la
Galeriile Frunzetti, filiala Bacău a
Uniunii
Artiştilor
Plastici,
la
expoziția de grafică a lui Cristian
Bandi a fost prezentă şi icoana cu
imaginea lui Lumânărică (în foto).
Dublu licențiat, absolvent în
1998 la Iaşi a Facultății de Teologie,
secția pastorală, cât şi a Facultății de
Arte Plastice (secția pictură murală)
artistul s‐a dovedit un desăvârşit.
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Despre conținutul expoziției a vorbit criticul de artă
Iulian Bucur, care a subliniat calitățile expozantului în calitate
de cultivator al esențelor, al gestului şi faptelor de viață.
Alături de icoana la care ne‐am referit, lucrările induc o
stare benefică şi de atitudine, care stimulează meditația, cu
profundă adâncime spirituală, religioasă.
Rod al imaginației, sihastrii zugrăviți şi prezentați
publicului, răspund cerințelor inimii creatorului lor, dar şi
gustului celor care privesc şi gândesc.
Scriind în revista „Credința Ortodoxă” de la Bacău
(octombrie 2007), Violeta Savu vede în Cristian Bandi un
„ucenic de sihastru” care prin ceea ce face „dovedeşte eleganță
în comportament, căldură, dragoste şi linişte”, date de „trăirea
rugăciunii”, pentru că artistul „e bun şi smerit cu inima, are
inteligență şi prezență de spirit”, toate ca dar hărăzit lui de
Dumnezeu.
Luând ca mărturie spusele lui Lucian Blaga referitoare la
„corola de minuni a lumii”, autoarea cronicii de la expoziția
citată vede în Cristian Bandi „un păstor ce ridică spiritele prin
creația artistică.”
Însăşi cartea de față este minunea lui Lumânărică şi
Titinaş.
Lumânărică şi Titinaş au fost doi cetățeni de la Tutova.
Femeia şi copilul pe care i‐a ocrotit de boală, nevoi
materiale, zidindu‐le şi sporindu‐le credința în Dumnezeu sunt
şi ei cetățeni ai Tutovei.
Inițiatorul lucrării, un binecredincios care îşi păstrează în
anonimat identitatea personală, este un mare credincios şi
iubitor al faptelor lui Lumânărică.
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Tehnoredactorul cărții este prin naştere şi loc de
domiciliu tot un tutovean.
Redactorul cărții, la fel, un împătimit fiu, iubitor al
Tutovei şi a oraşului de reşedință Bârladul, unde a copilărit şi a
învățat carte la Liceul „Gheorghe Roşca Codreanu”, oraş unde
revine cu evlavie de fiecare dată.
Părintele Carp Dumitru, după cum am spus, tot un
tutovean, în felul său.
Să nu uităm de Lumânărică!
Amin!

Lumânărica
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VALORI DE PATRIMONIU ‐ Laura Guțanu: ʺCasa
Cantacuzino Paşcanuʺ (Biblos 14, 2002, p.7).

Casa Cantacuzino Paşcanu
Abstract: We continue the series ofpresentations startingfrom „newʺ
oldphotos found in albums which can be part ofour glory as a big library.
(Cantacuzino, familia; clădiri de patrimoniu; Iaşi, istorie) .

Scîrbit, Dimitrie Cantemir întoarce spatele clădirii
dărăpănate, fără tencuială de ani şi ani de zile, înconjurată
veşnic de schele. Aşa ne apare azi una din puținele clădiri care
mai există de pe planul lui Joseph Bayardi, făcut la 1819. Inițial
casa a fost a logofătului Canta, apoi a trecut în posesia unei alte
ramuri ale aceleaşi familii, Cantacuzino Paşcanu.
Situată la întretăierea străzilor Golia (Cuza Vodă de
astăzi) cu Sf. Ilie (Vasile Alecsandri, azi), casa avea un mare
parc, mărginit la stradă de ʺbolțile
Paşcanuluiʺ,
cum
erau cunoscute în epocă dughenele.
Prăvăliile lui Pruncu, Ciolac şi Babic, cu obiecte de
toaletă,
parfumuri, bomboneria, erau alături de librăria şi
anticariatul fraților Elias şi Samuel Şaraga, care aveau acolo şi
un mare depozit de timbre vechi.
Între zidurile groase ale casei a crescut Adela, fiica
lui
Lascăr Cantacuzino Paşcanu şi a Haricleii Vogoride.
ramurii
Descindea
din
Iordache, întemeietorul
Cantacuzino Paşcanu. Adela s‐a născut la 1848 şi a primit o
educație îngrijită,
lucru neobişnuit pentru fetele vremii ei.
foarte
bine,
dar
şi nemțeşte. S‐a
Ştia franțuzeşte
căsătorit în 1867 cu Nunuță Rosetti Roznovanu. Din scurta
căsătorie, de numai şase ani, s‐a născut un
fiu,
Gheorghe Rosetti Roznovanu.
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Adela s‐a recăsătorit cu
Grigore Kogălniceanu, un nepot
al marelui Mihail Kogălniceanu,
politician la rîndu‐i, mult timp
şeful filialei ieşene a Partidului
Conservator. Mare proprietar
funciar, Grigore făcea cu pasiune
agricultură şi se apucase de
politică
numai
pentru
că
societatea avea nevoie de oameni
ca el. Moldovean sadea, pleca la
Bucureşti
pentru
treburile
politice chemat de datorie, dar
vedea aceasta ca pe un sacrificiu,
făcut pentru readucerea strălucirii vieții ieşene de odinioară.
Era un om de o sinceritate neobişnuită, un om de
caracter. A murit în 1904, lăsând‐o pe Adela văduvă, ce‐i drept,
una bogată.
Aceasta îşi continuă viața de lux în casa din strada Coroi,
azi strada Pogor, cu dese plecări în străinătate, de unde se
întorcea încărcată de rafinate cumpărături. Casa era de o
eleganță impecabilă, stăpâna ei având un bun gust desăvârşit.
Iubea mult şi bijuteriile, având numeroase giuvaieruri dintre
cele mai scumpe. Se spune că avea obiceiul de a închide seara
toate uşile, aprinzând toate luminile, şi‐şi punea bijuteriile,
admirându‐le în fața oglinzii. Bijuteriile i‐au adus moartea. Într‐
o dimineață, servitorii au găsit‐o asasinată, bijuteriile dispărând
fără urmă. Argetoianu scrie că a fost bănuit fiul ei şi că mulți
contemporani erau convinşi că acesta a fost făptaşul.
Revenind la clădirea din fața căreia am pornit, casa
Cantacuzino Paşcanu a fost timp de peste o jumătate de secol
sediul Primăriei ieşene, mulți dintre părinții noştri căsătorindu‐
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se în acea clădire, mai apoi tot acolo ne‐au înregistrat naşterea.
A urmat perioada cînd a adăpostit redacția revistelor Convorbiri
literare şi Cronica, a ziarului Flacără Iaşului. Marea ruşine a casei
au fost anii de după 1990 când marele şi aristocraticul salon a
devenit un magazin de pantofi.
Sic transit gloria mundi!
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EPISCOPUL
FILARET APAMIAS
BELDIMAN - IERARH MOLDOVEAN ŞI
CTITOR MAI PUŢIN CUNOSCUT
Ruxandra Beldiman

Filip Beldiman, alias episcopul Filaret Apamias, deține
un loc important între reprezentanții familiei, iar figura sa a fost
întodeauna înconjurată cu respect, deşi activitatea sa este relativ
puțin cunoscută, atât de către membrii familiei, cât şi de către
cei care studiază istoria Bisericii Ortodoxe Române. În istoria
familiei, Filaret Apamias îşi găseşte locul între figuri precum
hatmanul Nichifor Beldiman ‐ Decapitatul 11; Vornicul
Alexandru 12, autorul faimoasei Jalnice tragodii a Moldovei, sau
Nichifor Beldiman – Decapitatul (n. ½ a sec. al XVI‐lea ‐ +
1615) a urcat toate treptele ierarhiei boiereşti, ajungând a deține titlul
de hatman. În anul 1613 se căsătorieşte cu Ana Mânja, cu care a avut
patru copii: Teodor, Mihălaş, Maria şi Ioan din care descind
Beldimanii din ziua de astăzi. Nichifor a fost un apropiat al
domnitorului Constantin Movilă şi capul opoziției ridicate împotriva
lui Ştefan Tomşa în anul 1615, motiv pentru care capturat fiind, a fost
decapitat, iar leşul său aruncat în apele Siretului. v. şi Mihai Sorin
Rădulescu, [Radu Beldiman], Familia Beldiman schiță genealogică şi
istorică, în Cu gândul la lumea de altădată, Bucureşti 2005, p. 48; Miron
Costin, Letopisețul Țării Moldovei de la Aron Vodă încoace, ediție critică
de P.P. Panaitescu, Bucureşti,1944, p. 32‐34.
12 Alexandru – Alecu Beldiman – Vornicul (n. 1760 ‐+ 1825)
este descendent direct al precendentului şi a fost căsătorit în patru
rânduri: 1. Ileana Teodosia Conachi, 2. fiica lui Manolache Romano, 3.
11
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alții precum Alexandru zis şi Adevărul 13 fondatorul ziarului cu
acelaşi titlu, Alecu, Ministru Plenipotențiar cunoscut sub

Ileana Costandachi şi 4. Elena Greceanu. Din aceste căsătorii au
rezultat doi copii: Vasile şi Profira mărtitată Cantacuzino‐Paşcanu. A
deținut şi el o seamă de funcții în Moldova: comis (1786), serdar
(1789), ban (1794), agă (1814) şi vornic (1821). S‐a ilustrat şi co‐autor al
„Proiectului republicei aristo‐democraticeşti”, împreună cu alți boieri
la 1821. Este îndeobşte cunoscut ca autor al Jalnicei tragodii a Moldovei,
precum şi ca traducător de texte literare din limba franceză şi autor al
primelor meditații poetice ale literaturii române. v. Mihail‐Dimitrie
Sturdza, Familiile boiereşti din Moldova şi Țara Românească A‐Bog,
Bucureşti 2005, p. 409‐410; şi Nicolae Iorga, Istoria literaturii Române în
secolul al XVIII‐lea, vol. II, ediția a 2 a, Bucureşti 1928, p. 76; (coord. I.
Chițimia) Dicționar cronologic. Literatura Română, Bucureşti 1979, p. 61,
69, 83‐86, 89.
Prezența mai multor Alexandru/Alecu în rândurile familiei (în
general primul născut) a determinat indentificarea acestora prin
porecle sau prin funcția cea mai înaltă pe care a deținut‐o.
13 Alexandru V. Beldiman – Adevărul (1832 – 1898), fiu al lui
Vasile şi al Mariei, născută Mavrocordat (cumnata lui Gheorghe
Bibescu ‐Vodă), a fost căsatorit cu domnița Smaranda Callimachi
(fiica domnitorului Scarlat Callimachi). Din această căsătorie au
rezultat doi copii: Alexandru şi Edmond. După studii liceale efectuate
la un pension în Elveția şi studii universitare de Drept la Paris, se
întoarce la Iaşi unde va deține o serie de funcții în administrația
Principatului Moldovei. Susține candidatura lui Alexandru Ioan Cuza
la domnie, iar în anul 1862 este chemat de Cuza la Bucureşti unde va
deține postul de Prefect al Poliției Capitalei, până în luna februarie
1866. Ziarist fondator al “Ziarului Iaşilor“ şi al “Adevărului”, cuzist şi
pe urmă republican şi anticarlist. v. şi Lucian Predescu, Enciclopedia
României Cugetarea, Bucureşti 1999, p. 93.
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numele de Excelența 14, ori vărul său, din ramura cadetă,
Iordache 15, fost deputat de Vaslui.
Dar, să vedem cine este acest Filip şi unde îşi află locul
în genealogia familiei. Parinții săi erau vornicul Gheorghe
Beldiman (1724‐1792) şi prima sa soție Maria, născută Costache‐
Epureanu. Tatăl s‐a recăsătorit ulterior cu Maria Lefter. Din
aceste alianțe au rezultat mai mulți copii 16, nu doar Filip.
Amintim deci pe Anastasia (măritată cu spătarul Constantin
Rosetti), Alecu Vornicul 17, Ioan sluger şi Dumitru (n. cca 1773‐

Alexandru A. Beldiman – Excelența (1855‐1924), fiu al
precedentului şi al domniței Smaranda Callimachi. Din căsătoria cu
Martha Faehling au rezultat patru copii: Alexandru, Elisabeta, Victor
şi Areta Maria. După absolvirea studiilor de Drept la Universitatea
din Berlin, va reveni la Bucureşti şi va intra în slujba Ministerului
Afacerilor Externe al Regatului României pe care‐l va servi până în
anul 1918. Va deține o serie de funcții, între care cele mai importante
au fost de Director General şi Ministru Plenipotențiar la Berlin (1896‐
1916). v. şi Predescu, op. cit., p. 93.
15 Iordache Beldiman (1806‐1870) a fost fiul lui Dumitru, fratele
mezin al Vornicului, s‐a ilustrat în mai multe funcții: Vornic al
Dreptății (1857); candidat la domnie (1859); deputat de Vaslui şi
preşedinte al Adunării Legislative (1870), Primar de Iaşi (1870). A fost
căsătorit în două rânduri: 1. Ecaterina Dimachi şi 2. Pulcheria Rallet,
din ambele alianțe se vor naşte copii: Dumitru (1), Smaranda, Zoe,
George, Pulcherie şi Polixenia (2).
16 Rădulescu, op.cit., p. 250. Autorul nu face o referire precisă,
din care să rezulte ale cui mame erau nevestele lui Gheorghe
Beldiman. Noi am pornit de la ipoteza, neconfirmată deocamdată, că,
mama primilor trei copii ar fi fost Maria Costache‐Epureanu.
Considerăm importantă sublinierea înrudirii acestia cu înaltul prelat
moldovean Veniamin Costache.
17 vezi nota 2, p. 1.
14
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1837), vornic şi el, cu toții îngropați în necropola 18 familiei,
aflată la biserica Tălpălari din Iaşi.
Ca în multe alte familii, barbații din familia Beldiman
dețineau funcții civile, foarte puțini au fost cei ce au intrat în
rândurile Bisericii, iar în acest context, cazul lui Filip – Filaret
Apamias reprezintă o situație aparte, având în vedere faptul că
şi‐a descoperit vocația încă din tinerețe. Dintre Beldimani s‐au
călugarit, dar spre sfârşitul vieții, doar trei pesoane:
Constantin 19, intrat 1701 în rândurile Bisericii, sub numele de
Calist, stră‐unchi al lui Filip, de asemenea în timpurile moderne
coana Marghiolița 20, devenită călugariță, mai apoi stareță a
mănăstirii Pasărea 21 şi în sfârşit, un caz aparte îl constituie cel al

În anul 1998, prin grija unchiului nostru (moşu) Radu
Beldiman Beldimanii înmormântați la Dârste (Alexandru Excelența,
soția sa Martha şi fiica sa Elisabeta), sunt aduşi la mănăstirea
Ciorogârla unde se aflau deja îngropați Maria Beldiman (n.
Mavrocordat) intrată în călugărie şi fiul său Alexandru Adevărul. S‐a
creat astfel o nouă necropolă pentru ramură stabilită la Bucureşti. Cei
rămaşi la Iaşi au continuat a se îngropa la Tălpălari, până la stingerea
ramurii în 1863. Excepție de la regulă fac Victor Beldiman şi Dumitru
Beldiman îngropați în alte lăcaşe.
19 Constantin, strănepot de fiu al lui Nichifor Decapitatul. A fost
căsătorit cu Ilinca Crucerescu, văduvă lui Anghel Kogălniceanu, din
această căsătorie nerezultând nici un copil. În anul 1701 se decide a
18

deveni călugăr, scop în care va adopta numele de Calist.
20 Maria născută Mavrocordat (n.1803 ‐ +1883) era sora Zoiței
Doamna, soția lui Gheorghe Bibescu. A fost soția lui Vasile Postelnicul.
S‐a ilustrat, pe lângă frumusețe şi prin dărnicia şi generoziatea sa,
foarte cunoscute şi apreciate în Iaşi unde ținea casă deschisă. v. ş.
Rudolf Suțu, Iaşii de odinioară, vol. II, Iaşi 1923, p. 3‐5.
21 Câțiva ani înainte de moarte se va
retrage la mănăstirea
Ciorogârla unde va fi şi îngropată. v. şi nota 9, p. 2.
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Smărăndiței 22, devenită de tânără călugăriță catolică în Belgia,
unde peste puțin timp îşi va găsi sfârşitul.
Filip se naşte la 18 octombrie 1770, în capitala Moldovei
într‐una dintre cel două case părinteşti situate una în ulița
Strâmbă (azi Agatha Bârsescu) şi alta în cea Sârbească strada
Lăpuşneanu). 23 A fost unicul reprezentant la familiei care a
îmbrațişat viața monahală, descoperindu‐şi vocația încă dela
vârsta de 22 de ani, slujind atât Mitropolia Moldovei, cât şi cea
a Țării Româneşti, până la înaintata vârsta de 73 de ani, un an
înaintea morții sale, urcând astfel treptele ierarhiei ecleziastice
până la scaunul mitropolitan. Ne putem întreba care a fost
educația de care a beneficiat tânârul Filip, până să intre în
rândurile Bisericii. Este interesant de amintit, în acest loc, faptul
că, odată cu generația sa, familia Beldiman îşi face intrarea în

Smaranda (n. 1857‐+ cca.1877) a fost un vlăstar cu destin
tragic. Fiica lui Dumitru (Matache) şi al Elizei Lupu Balş, a fost răpită
de mama sa, în urma divorțului de soțul său. Deşi născută la Florența,
în jurul vârstei de 20 se călugăreşte într‐o mănăstire catolică din
Belgia. Matache şi‐a petrecut restul vieții căutându‐şi copilul, motiv
pentru care în ultimă instanță a apelat şi la ajutorul Reginei Elisabeta a
României, cu speranța că înaltele contacte ale acesteia îl vor putea
ajuta. v. şi Pierre Basqué, Notices biographiques sur Smaragda Marie
Beldimano fille de feu Démétrius Beldimano et de Elisabeth Balsche de Iassy,
Roumanie. Mémoire justificatif destiné a Messieurs les Juges du Tribunal de
Iassy et a quelques personnes amies par qui lʹon voudrait faire mal apprécier
le procés en pension alientaire intenté par Mademoiselle de Beldimano à sa
mère. Liège, 1898.
23 Nu am putut stabili în care dintre cele două case s‐a născut şi
a trăit până la vârsta de 22 de ani. Dar, este posibil ca această perioadă
să o fi petrecut în casa din ulița str Strâmbă, cealaltă find proprietatea
fratelui mai mare Alecu Vornicul, cumparată din banii de zestre ai
soției sale Ileana Costandachi.
22
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viața culturală a Moldovei. 24 Aminteam mai devreme faptul că
fratele cel mare era Alecu, autorul Jalnicei tragodii 25dar şi de
traduceri din limba franceză, de versuri, probabil cel mai
cunoscut dintre Beldimani, în afara cercului familiei. Însă şi
ceilalți doi frați aveau veleițăți literare: Ioan s‐a ocupat cu
traduceri din limba greacă, iar mezinul Dumitrache este scriitor,
fiind considerat co‐autor, alături de Costachi Conachi (1777‐
1849) şi Nicolae Dimachi (c.1777‐1836) al uneia dintre primele
opere dramatice ale literaturii noastre: Comedia banului Costache
Canta ce‐i zic Căbuian şi cavaler Cucoş. 26 Cu asemenea preocupări
literare, survenite desigur la maturitate, putem presupune ca
frații Beldiman au beneficiat cel puțin de o educație îngrijită,
informațiile fiind extrem de lacunare. În ceea ce priveşte pe
Filip, nu deținem nici un fel de informații, dar putem avansa
ipoteza ca nu a rămas lipsit de educație, şi a urmat mai mult ca
sigur cursurile şcolii domneşti. Un document scris de el (1813)
şi adresat Mitropliei Ungrovlahiei, asupra căruia vom reveni,
scris cu caractere chirilice, dar în limba română, demonstreză o
vorbire şi o scriere elegantă, a unui intelectual rasat. Către
1793 27, doctorul Andreas Wolff, sas originar din zona Sibiului,
stabilit în Iaşi, ne lasă următoarea referință: (...) Cunosc foarte
bine doi frați Beldiman, sunt de un temperament ager, veseli, le plac
vânătoarea, distracțiile sociale şi par în comportarea lor sinceri şi
credincioşi , însuşiri rare la greci, sau la români 28. Cert este faptul că
unul dintre cei doi este Alecu fratele cel mare, cel de‐al doilea
Rădulescu, op. cit., p. 250.
Vezi nota 2, p. 1.
26 v. şi Dicționarul…, op. cit., p. 100.
27 Dată ipotetică.
28 Sturdza, op.cit., p. 409. v. şi Andreas Wolf, Beiträge zu einer
statistischen historischen Beschreibung des Fürstentums Moldau,
Hermannstadt, 1805.
24
25
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să fie oare Filip ? Dacă este aşa sau nu, documente ce vor ieşi
ulterior la iveală, vor putea confirma sau infirma această
ipoteză. În jurul vârstei de 20 de ani, Filip îşi descoperă vocația
într‐u monahie, motiv pentru care va intra în slujba Bisericii, şi
anume la data de 13 noiembrie 1792 29, sub numele de Filaret,
poate chiar la sugestia unchiului său dinspre mamă, episcopul
Veniamin Costache 30, care i‐a apreciat chemarea şi harul
Inscripție păstrată pe verso‐ul portretului său păstrat la
stăreția mănăstirii Slatina. Aceasta conține data naşterii (18 octombrie
1770), precum şi data intrării în cinul monahal (13 noiembrie 1792).
Tabloul (ulei pe pânză) se datorează unui autor necunoscut.
30 Veniamin Costache (1746‐1846) este scoborâtor dintr‐o veche
familie boierească din Moldova, s‐a născut în satul Roşieşti de Fălciu,
fiind deci vecin de moşii cu Beldimanii. A intrat în rândurile Bisericii
în anul 1785, la vârsta de 15 ani, si‐a perfectat educația pe băncile
Academiei Vasiliene din Iaşi şi în urmă în importantul centru de
cultură al mănăstirii Neamț. La vârsta de 21 de ani ajunge egumen al
mănăstirii Sf. Spiridon din Iaşi, în anul 1792, este ales episcop de Huşi
prin intermediul protectorului său, noul mitropolit, Iacob Stamate şi
în 1796 ajunge episcop de Roman. În această nouă calitate se va ocupa
de o serie de acțiuni de caritate, precum şi de îmbunătățirea
sistemului învățământului. În 1803, după moartea protectorului său şi
grație bunului renume câştigat, este ales în scaunul mitropolitan,
funcție datorită căreia în diferite situații va ocupa funcția de caimacam
(1807‐1812; martie‐mai 1821). Preocuparea pentru îmbunătățirea
învățământului, de data aceasta pe tot cuprinsul Moldovei este una
din activitățile de căpătâi. Astfel o seamă de tineri au putut studia în
străinătate, grație ajutorului său financiar. A organizat învățământul
bisericesc creând seminarul ce astăzi îi poartă numele, precum şi o
şcoală de muzică bisericească. S‐a ilustrat prin traduceri importante
de texte bisericeşti, dogmatice, cărți de istoria Bisercii. În urma
disputelor avute cu Mihalache Vodă Sturdza, 1842 se va retrage la
mănăstirea Slatina pe care o păstorise la un moment dat. v. şi
Constantin Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei şi a
29
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duhovnicesc. Nu a fost singurul boier intrat în rândurile
Bisericii, se poate spune că exista deja o tradiție.
Date foarte concrete privind activitatea arhiereului
Filaret în intervalul 1792‐1812, anul înstrăinării sale, în Țara
Românească nu cunoaştem. Din încredințarea 31 semnată de el şi
trimisă mitropoliei Ungrovlahiei (1813), rezultă că în acest
interval m‐am aflat slujind în Moldova, atât la sfintele episcopii
Huşul şi Romanul, cât şi la sfânta mitropolie. Dacă luăm în calcul
faptul că, în luna iunie a lui 1792 Veniamin Costache este ales
episcop de Huşi, putem deduce că acesta l‐a luat încă de la
început, din noiembrie, pe tânărul Filaret pe lângă dânsul,
intuindu‐i potențialul şi calitățile. Iar patru ani mai târziu, în
iunie 1796, se vor strămuta împreună la episcopia de Roman,
unde unchiul fusese numit în funcția de episcop. Ierarh de
aleasă cultură, traducător de texte bisericeşti din limbile gracă şi
slavonă, reprezentant de vârf al mişcării paisiene din Moldova,
Veniamin Costache, crease un mediu de cultură şi de traduceri
în preajma sa. Într‐un asemenea mediu erudit, educația
monahului Filaret se va fi aprofundat cu siguranță, cu atât mai
mult cu cât, fiind în imediata apropiere a unchiului său, putem
crede că acesta s‐a implicat în mod direct.
Personalitatea acestui înalt prelat, pe atunci de 24 de ani,
l‐a marcat pe tânărul Filaret, devenindu‐i astfel mentor. Să fi
mers Filaret şi la Iaşi o data cu instalarea mentorului său la 1803
în scaunul mitropolitan ? Se pune de‐acum întrebarea unde se
va fi aflat el între 1803 şi 1812 când se strămută la Câmpulung
Muscel. Să fi deținut o funcție aministrativă în cadrul Mitropliei
Catedralei Mitropolitane din Iaşi, Bucureşti 1888, p. 59; Predescu, op. cit.,
p. 234.
31 Încredințarea arhiereului semnată Filaret Apamias Beldiman,
din anul 1812. Arhiva Istorică Centrală Arhivele Naționale, Fondul
Mitropolia Țării Româneşti, CCCVI/3, v. şi Sturdza, op. cit., p. 409.
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? Aşa s‐ar părea, dacă ținem cont de afirmațiile sale, e drept
lacunare. Funcția va scoate la iveală aptitudinile de excelent
adminstrator. Cert este că la un anumit moment Filaret este
numit proiestos al Slatinei moldoveneşti 32, funcție ce o va deține
cu multă probabilitate până în 1812.
Mănăstirea Slatina situată în județul Suceava, la acea
dată mănăstire de călugări, era unul dintre importantele
aşezăminte monahale ale Moldovei, fiind ctitoria domnitorului
Alexandru Lăpuşneanu, care se şi călugărise de altfel acolo, sub
numele de Pahomie, şi concepută de la început ca ansamblu
fortificat. De altfel mitropolitul avea să aleagă acest locaş să‐i fie
loc de veci, simțindu‐se profund legat de acest complex
mănăstiresc.
În anul 1805, arhiereul Filaret deținea deja funcția de
proiestos, fapt ce reiese şi dintr‐o scrisoare, semnată în această
calitate şi trimisă domnitorului Alexandru Moruzzi (octombrie
1806 ‐ martie 1807), în care îl informează cu îngrijorare despre
starea de degradare avansată a aşezământului monahal,
precum şi despre dispariția odoarelor bisericeşti şi a
hrisoavelor. 33 (…) Nu numai că a fost arsă şi pustiită patruzeci de
ani, dar încă s–au prădat de unguri şi leşi şi au luat împreună cu ei
odoarele mănăstirii şi scrisorile moşiilor. Mănăstirea fusese victima
a numeroase jafuri şi incendii de la sfârşitul secolului al XVI –
lea şi până către 1800, se impunea deci un egumen care să
refacă ansamblul şi să‐i redea vechea strălucire. 34 Mitropolitul
Nu cunoaştem anul exact ar hirotonisirii sale în această
funcție. Nicolae Iorga, Inscripții din bisericile României, Fascicolul I,
Bucureşti, 1905, p. 246.
33 Corina Nicolescu, Mănăstirea Slatina, Bucureşti 1966, p. 10‐11.
34 Ample măsuri de restaurare se iau de la începutul secolului
al XIX‐lea, lucrări întrerupte de asediul şi jaful survenit în timpul
Eteriei la 1821.
32
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putuse, dacă mai era nevoie, să se convingă de calitățile
deosebite, de execelent administrator, poate şi de abil diplomat
ale lui Filip Beldiman.
Egumenul Filaret va sluji aici până în jurul anului la
1812 când, din întâmplare viind aicea în Țara Românească întâiş
dată cu alte trebuințe şi după zăbava ce am făcut mi‐au plăcut locul şi
patria, cum şi patrioții şi aşa prin sfătuirea prea sfinției sale părintele
mitropolitului a toată Ungrovlahia, chirios chir Nectarie şi a altor
cinstiți patrioți, m‐am făcut şi eu de patrie aceasta patriot. 35
Interesant este faptul că documentul în cauză este iscălit cu
numele de Filaret Apamias Beldiman, ceea ce dovedeşte că acest
al doilea nume şi‐l luase înainte de a merge în principatul vecin,
nu ştim însă cu cât timp înainte. Apamia fusese o mitropolie
înființată la începutul secolului al V‐lea 36 şi o tradiție orală a
familiei afirmă că mitroplitul Moldovei, mentorul său, ar fi fost
supărat de luarea acestui nume, motiv pentru care relațiile
dintre cei doi s‐ar fi răcit, cel puțin pentru un timp. 37 Nu ştim în
ce măsură această afirmație este sau nu adevărată, aşa cum nu
putem nici pretinde faptul că urmare acestui fapt, Filaret ar fi
fost exilat şi din acest motiv ar fi decis să treacă în Muntenia. Se
impune totuşi întrebarea: în ce scop să fi venit Beldiman şi cum
a putut obține în aşa scurt timp o parohie importantă? Să fi
venit oare într‐o misiune diplomatică, putem oare crede că a
venit din întâmplare (...) şi cu alte trebuințe, decât cele religioase,
ştiindu‐l totodată şi un apropiat al mitropolitului Costache?
Misiunea de oricare tip să fi fost s‐a prelungit considerăm noi o
Încredințarea arhiereului Filaret Apamias Beldiman, op. cit.
Oraş, cunoscut astăzi sub numele de Qalaat‐el‐Mudiq, situat
în Asia Minor şi capitală a provinciei Syria Secunda, aflat în
vecinătatea Antiohiei, Episcopatul dispare odată cu ocuparea de către
otomani a provinciei.
37 V. şi Rădulescu, op.cit., p. 251.
35
36
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dată cu hirotonisirea sa de către mitropolitul Nectarie, act ce s‐a
făcut desigur cu înalta încuvințare a înainte stătătorului
Bisericii moldave, prin a căror ajutorniță m‐am învrednicit şi la
treapta archieriei şi mi‐am pus şi metanie la sfânta mănăstire
Cămpulungul din sud Muşcel, hram Adormirea Maicei Domnului, la
care iaraşi după alegerea părintelui mitropolit, m‐am învrednicit şi
igumen (…).
Atât Veniamin Costache, cât şi egumenul Filaret, erau
adepți ai fenomenului paisian 38, la care aderaseră şi o serie de
înați prelați din principatul vecin, cu toții implicați într‐o seamă
de activități de traducere, un fenomen ce contribuise la
desființarea hotarelor religioase între cele două Principate. Aşa
s‐ar putea explica, credem noi, faptul că, prelatul moldav a
putut fi hirotonist un an mai târziu (1813), drept egumen al
unui important aşezământ monahal, mănăstirea Negru‐Vodă,
ctitoria princiară de la Câmpulung Muscel. Mă leg, spune noul
egumen, să păzesc toate ctitoriceştile aşezământuri ale aceştii
mănăstiri (ce sunt aşezate prin domneştile hrisoave şi patrieşeştile
cărți, cu groaznice şi înfricoşate blestemuri, cari şi eu însumi le‐am
văzut) întocmai ca un fiu adevărat al aceşti sfinte mănăstiri, iar nu
vitrig. Interesant este faptul că şi acest aşezământ monahal era

Mişcarea paisiană, a cărui inițiator a fost Paisie starețul de la
Neamț, reprezintă un moment semnificativ în istoria Bisericii
Ortodoxe Române, pentru că, şi datorită acesteia cele două biserici ale
Moldovei şi Ungrovlahiei vor sprijini puternicul curent de
redeşteptare națională. Biserica contribuie astfel la mişcarea de
consolidare a unității spirituale şi religioase, ce va contribui la
formarea noastră ca o națiune modernă. O importantă piatră de
temelie s‐a pus prin traducerea, tipărirea şi distribuirea de texte
religioase în limba română. Iorga, op.cit., p. 246; arhimandrit Macarie
Ciolan, Neoisihasmul paisian: reînduhovnicirea vieții noastre,
http://www.crestinortodox.ro.
38
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într‐o stare avansată de degradare, ca şi Slatina, dar mai mult
decât atât, se afla într‐o situație financiară de‐adreptul
dezastruoasă cu o datorie de 50.000 de taleri 39. Filaret Beldiman
va deține calitatea de egumen al acestui aşezământ aproape 25
de ani până târziu în anul 1837. În acest interval de timp (1813‐
1837) se va dedica refacerii situației finaciare şi de asemenea
reconstrucției bisericii. Un contract de arendă, datat 10
decembrie 1823, semnat de către egumenul Filaret şi paharnicul
Andronache stabilişte suma de 20.000 de lei, ce va fi plătită într‐
un interval de 3 ani, pentru arendarea munților şi a celor două
moşii Stăneşti şi Bădeşti, proprietăți ale mănăstirii. 40 Singura
proprietate rămasă nearendată, a fost muntele Muşuroaiele,
deoarece aici păşteau turmele lăcaşului monahal. Contractul
mai stipula faptul că, din suma primită, o parte va fi
direcționată spre visteria Țării, aducându‐se astfel o contribuție
la acoperirea datoriei naționale. Acest contract poate fi
considerat ca parte a proiectului starețului Filaret de a reface
situația financiară a mănăstirii. Suma obținută nu pare a fi fost
suficientă, motiv pentru care apelează şi la o altă formulă, care
privită retrospectiv denotă caracterul şi delicatețea sa
sufletească, şi anume vânzarea unor moşii ale sale 41, situate în
zona Fălciu 42,. Astfel banii obținuti au mers la plata datoriei şi
deopotrivă la reconstrucția bisericii. Cu experiența căpătată
probabil la Mitroplia Moldovei, unde a deținut, după cum
Rădulescu, op.cit., p. 251.
Documentul se păstrează în arhiva mănăstirii. v. şi Fănel
Stefanescu, Activități economice ale Episcopiei Argeşului între 1863 1918,
Bucureşti 2004, p. 107, [manuscris], v. http://www. biblioteca.ase.ro
41 Rădulescu, op.cit., p. 251.
42 În familie s‐a transmis legenda că, boierii Beldimani ar fi
originari de pe Valea Elanului situată în zona Fălciu – Murgeni, azi
județul Vaslui.
39
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afirmam anterior, şi o funcție adminstrativă, precum şi la
stăreția de la Slatina, dar şi cu răbdare şi chibzuială, a ştiut să
restabilească balanța financiară şi să platească întreaga datorie
ce greva existența lăcaşului. Următorul pas, la fel de important,
l‐a constituit refacerea bisericii. Lucrările vor începe în anul
1826, la dorința expresă a lui Grigore Ghica Vodă (1822‐1828) şi
se vor incheia în 1832, târnosirea având loc la 30 octombrie 43.
Cu această ocazie este refăcută şi pictura din interiorul bisericii
şi astfel tabloul votiv prezintă între alți ctitori şi pe egumenul
Filaret Apamias Beldiman. Un personaj încă tânăr la chip, deşi,
la data târnosirii avea deja vârsta de 62 de ani, cu privire fermă,
poate chiar severă, bărbat frumos, cu bărbia încadrată de o
barbă tăiată scurt şi îngrijită, care denotă originea sa boierească.
Pe cap poarta desigur mitra, iar pe umeri peste rasa monahală,
o mantie arhierească închisă la gât, ai cărei piepți sunt decorați
cu simbolul crucii inserat într‐un pătrat. La gât poartă
engolpionul cu chipul Mântuitorului surmontat de o coroană.
În mâna dreaptă ține cârja arhierească, în timp ce mâna stângă
este adusă la piept, într‐un gest elegant. Compoziția este
întregită de un postament pictat, pe care se află un pergament
parțial desfăcut, purtând inscripția …lase nemuritoriu/ Al său

[arh. P. Miclescu], Mănăstirea Negru‐Vodă, Bucureşti, 1968, p.
7. Biserica este cea construită în anii domniei lui Grigore Ghica, prin grija
egumenului Filaret [Beldiman], după cât se pare din aceeaşi piatră cu care
fusese zidită inițial biserica. Istoricul actual al bisericii aminteşte faptul
că, în acest scop a fost chemat şi însărcinat cu lucrarea arhitectul Franz
Walet, care ar fi folosit materialele de construcție existente. Interesant
este faptul că, arhitectul Paul Emil Miclescu nu menționează
contribuția vreunui arhitect în această etapă de refacere. În intervalul
1828 ‐1831 a avut loc o întrerupere, datorată războiului ruso‐turc,
molimelor, dar şi marii foamete.
43
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nume pre pământ la cei ce‐s viețuitori … 44. Atributele prezente în
acest tablou votiv, datat circa 1826‐1832, sunt dovada faptului
că la sosirea sa în Muntenia, Filaret Apamias, deținea deja
funcția onorifică de episcop. 45 După 19 ani de păstorire
chibzuită şi în care îşi arătase pe deplin calitățile de bun
administrator, reuşise să realizeze ambele deziderate stabilite
încă de la hirotinisirea sa ca egumen al mănăstirii Negru‐Vodă,
şi anume ştergerea datoriei şi refacerea edifciului de cult. Astfel,
cei doi protectori ai săi, probabil patrioții amintiți în Încredințarea
sa, banii Grigore Brâncoveanu 46 precum şi Constantin
Bălăceanu au obținut prelungirea mandatului său cu înă 10 ani,
respectiv până în aprilie 1837. 47
Un element interesant ce se desprinde de asemenea din
documentul deja menționat, este afirmația cu care îşi încheie
declarația către mitropolie din 1813 (…) şi până la răsuflarea mea
cea de pe urmă, să‐mi petrec viața întru această sfântă mănăstire unde
să‐mi rămâie şi oasele şi mult puțin, ce mi se va afla rămasuri, până la
Iorga, op.cit, p. 134‐135, în Nicolae Iorga, Istoria Bisericii
Româneşti, vol. I, Bucureşti, 1929; v. şi Erbiceanu, op.cit., p. 413‐414.
44

Mulțumim doamnei dr. Oana Iancovescu, istoric de artă,
colega noastră de la Institutul de Istoria Artei „G.Oprescu” pentru
prețioasele informații oferite cu generozitate, referitoare la vestmântul
şi atributele ierarhului Filaret, precum şi la semnificația simbolică a
acestora.
46 Amintim aici faptul că, banul Grigore Brâncoveanu a adoptat
pe Zoița Mavrocordat (viitoarea Doamnă, soția lui Gheorghe Bibescu),
fiica cumnatei sale Catrina Balş, măritată Alexandru Mavrocordat.
Sora Zoiței fiind Maria, măritată cu Vasile Postelnicul, nepot de frate a
lui Filaret Apamias Beldiman, căsătoria urmând a avea loc în anul
1825. Ne punem întrebarea în ce măsură a contribuit ierarhul la
această înrudire, dat fiind legăturile sale cu bătrânul ban..
47 Rădulescu, op.cit., p. 251.
45
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cel mai mic. 48 Să fi plecat el din Moldova cu dorința fermă de a se
stabili în Muntenia şi de a sluji aici până la obştescul sfârşit?
Oare ce motive să‐l fi determinat la această strămutare ? Să fi
fost oare o declarație în care a dat dovadă de multă diplomație ?
Cert este că, câțiva ani mai târziu, într‐o scrisoare adresată
Preasfințite Stăpâne, Mitropolitului Veniamin, se plânge
afirmând: (…) Pierzând pe povețuitorul străinătăților mele (…),
sărac am remas ca un copil făr de părinți şi prin țări streine, ah !
amărâtă străinătate! 49 Din conținutul scrisorii se deduce pe
deoparte faptul că, cei doi prelați erau într‐o corespondență
asiduă, pe de alta că, exista o relație strânsă de ordin
duhovnicesc şi privat: Părintele meu cel dulce, tu ai rămas în locu‐
i, nu lăsa pre un deznădăjduit (nu la cele sufleteşti, să nu dea
Domnul) ci la durerile mele (…) adeverul arăt că nimic nu mʹau
putut mângâia (… ) cât m‐au mângâiat scrisorea Preosfinției Vostre
(…). Stepânul meu eu cu cuvinte vrednice de mulțămire la
părinteştile Preosfinției Vostre îngrijiri pentru mine nevrednicul nu
poci gasii …. 50.
O altă scrisoare a ierahului adresată aceluiaşi
destinatar 51, ne oferă o serie de elemente noi. În acest interval
de timp, Filaret se deplasează în mai multe rânduri în patria sa,

Încredințarea arhiereului Filaret Apamias Beldiman, op. cit.
Răspunsul lui Filaret Beldiman, la scrisoarea de condoleanțe
trimisă lui, de către Mitropolitul Veniamin, adresată la moartea
fratelui său mai mare, Vornicul Alecu Beldiman, datată 2 ianuarie
1826. Erbiceanu, op.cit., doc. CDLXII, p. 413.
50 v. nota 38.
51 Scrisoare datată 8 februarie 1826, este un răspuns la epistola
Mitropolitului Moldovei, datată 25 ianuarie. Datele apropiate vin în
sprijinul afirmației cum că între cei doi ierarhi exista o corespondență
asiduă. Filaret vorbeşte de bucuria ce aveți pentru venirea nevredniciei
mele la Iaşi. v. Erbiceanu, op.cit., doc. CDLXIII, p. 414.
48
49
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şi de asemenea cu ocazia decesului fratelui său (1826), pentru a
se închina la mormântul
acestuia. Admiteam anterior
posibilitatea ca, Filaret să fi deținut o funcție cu valențe
diplomatice, pe lângă Mitroplitul Grigorie. Astfel, în acest
document se menționează prezența la Bucureşti, a unor tineri
moldoveni, trimişi de Veniamin Costache pentru a învăța la Sf.
Sava şi care se găseau sub ocrotirea lui Beldiman. Acesta i‐a
găzduit la conacul său, aflat în vecinătatea renumitei şcoli,
asigurându‐le astfel pentru o scurtă perioadă de timp, până la
sosirea burselor dela Iaşi, cazarea.
Din informațiile amintite deducem că documentul are şi
rolul de a informa, pe superiorul său de Iaşi, despre evoluția
situației. 52 Se mai face de asemenea referire, la o vizită
întreprinsă de ierarhul moldovean, la Cernica în compania
Mitroplitului Ungrovlahiei si a părintelui Pafnutie.
Putem deduce aici, faptul că, Filaret nu era considerat
un simplu egumen, din moment ce călătorea în acest anturaj.
Un alt document, datat 1828 întregeşte informațiile
privitoare la funcțiile sale adminstrative din sânul Mitropoliei
Moldovei, fapt interesant deoarece la acea dată el încă deținea
funcția de stareț al mănăstirii Negru–Vodă. Episcopul Meletie
înaintează mitropolitului său o cerere de concediu din comisia
averilor mănăstireşti, propunând totodată ca locul său, să fie
preluat de Preosfinția sa părintele Apamias 53, prezența sa este
Pentru copii tineri cei trimişi de Preosfinția Vostra, încă până a nu
ne scrie Preosfinția Vostra, am avut acea purtare de grije de a‐i cerceta la
şcola, mai vîrtos că conacul meu iaste pre aproape de sfântul Sava unde şed
şi învață, si cu venirea mea duhovniceşte ve voi da poliforie de tote. v.
Erbiceanu, op.cit., doc. CDLXIII, p. 414. Sublinierile îmi aparțin.
53 (…) Şi fiindcă după poftirea ce am făcut Preosfinției sale părintelui
Apamias, au primit a fi în locul meu la Comitetul pricinilor greco‐
mănăstireşti (pentru care am fost chemat la Iaşi.). v. Erbiceanu, op.cit.,
52

348

cerută de afacerile episcopiei ce o conduce. Prin urmare deşi
strămutat în principatul vecin, cu funcțiile amintite mai sus,
rămâne stâns legat , atât de vlădica cât şi de mitropolie şi de
înalții ierarhi şi extrem de activ în cercurile bisericesti. În
articolul său dedicat istoricului familiei boierilor Beldiman,
Mihai Rădulescu face afirmația, cum că, calitatea de egumen al
mănăstirii Negru‐Vodă este prelungită cu încă 10 ani, mai
precis din anul 1827 54, intersant este în acest context, faptul că la
1829 55 figurează ca proiestos al mănăstiri Slatina, pe care o va
servi cu certitudine până către 1840. Este deci posibil ca în acest
interval, Filaret Bediman să se fi întors în Moldova pentru
scurtă perioadă, sau, cum afirma M. Rădulescu, să fi revenit
definitiv la Slatina, iar de acolo să fi condus afacerile mănăstirii
muntene. Documente ce vor ieşi ulterior la iveală, vor fi poate
în măsură să explice aceste coincidențe şi neconcordanțe,
totodată. În anul 1829 56 sunt continuate lucrările de refacere ale
mănăstirii Slatina, reluate după asediul şi jaful inițiate de

doc. DX, p. 444. Scrisoare este datată 17 septembrie 1828. Facem
cuvenita mențiune că, Filaret Beldiman a fost singurul ierarh al
Bisericii din Moldova, care a purtat numele de Apamias, în
documente figurând fie ca Filaret Apamias, fie ca Apamias.
54 Rădulescu, op.cit., p. 251.
55 Între anii 1828‐1831, din pricina războiului ruso‐turc,
lucrările de restaurare, după cum am amintit deja au fost întrerupte.
Rădulescu, op.cit., p. 252.
56 Semnalăm aici necordanța unor date, Corina Nicolescu
menționază anul 1829 ca an al refacerii paraclisului, în timp ce Nicolae
Stoicescu aminteşte anul 1834. Stoicescu, op.cit., p. 824, nota 62.
Paraclisul Sf. Niculae şi Sf. Spiridon, făcut de egumenul Filaret Apamias
Beldiman, 1834. v. Stoicescu, op.cit., p. 824 nota 62. Nicolescu op.cit., p.
14.
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grupul eterist al lui Iordache Olimpiotul. Arhimandritul 57
Filaret reface turnul principal – poartă de acces în incintă, cu
doar un etaj 58, în care amplasează un paraclis de iarnă 59, ocazie
cu care gangul porții se modifică, iar fațadele vor primi un
decor în stilul epocii cu o colonadă de tip neoclasic. Prin urmare
reîntors oficial în Moldova, este invitat să participe în multiple
comisii mitropolitane, aşa cum arătam anterior şi precum
reiese şi din alte acte.
În 1832 îl întâlnim, nu ştim însă în ce calitate, într‐o
scrisoare a lui Teodoret Superiorul Mitropoliei din Suceava,
adresată casierului Enuță de la Mitropolia din Iaşi. Documentul
face referire la o limbă de clopot, executată la o fabrică din

Probabil, din această a doua păstorire se păstrează la stăreția
mănăstirii un portret în ulei, al cărui autor nu îl cunoaştem. Este
reprezentat bust, din trei‐sferturi dreapta şi prezintă multe asemănătri
cu portretul votiv de la biserica mănăstirii Negru‐Vodă. Lipsesc însă
hrisovul şi mitra. Lucrarea dateză de la mijlocul, sau din ultimele
decenii ale secolului al XIX–lea.
58 În general turnurile cu paraclis sunt concepute pe două
nivele. Lucrările de restaurare sunt descrise în pomelnicul arhiereului
Ghenadie. Nicolescu, op.cit., p. 14.
59 Edificiul poartă şi astăzi, în amintirea ctitorului său, numele
de paraclisul Beldiman. Conform spuselor prea cuvioasei maicei starețe
Evelina, în epoca comunistă s‐a interzis cu desăvârşire ținerea
slujbelor în interiorul bisericii a fost intezisă, acestea au avut loc în
această incintă. În anii 1990, la insistențele răposatului meu unchi
Radu Beldiman (1920‐2004), la intrarea în paraclis s‐a reamplasat
pisania din bronz care aminteşte actul ctitoricesc al strămoşului
nostru. Radu Blediman a reînnoit tradiția şi legătura familiei cu acest
aşezământ monahal, începând cu anii 1960 şi a fost deseori oaspete al
stăreției şi a rămas în amintirea mănăstirii ca un om darnic şi serviabil.
Memoria sa este şi astăzi vie la mănăstirea Slatina.
57
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Bucovina pentru o biserică din Bucureşti. 60 În sfârşit, într‐un alt
act, datat 1833, îl întalnim în calitate de membru comisiei de
Ocârmuire a averilor Mitropoliei, act referitor la averea imobilă a
metohului Mitropliei, Mavromolul din Galați 61 În acealşi an
1833, se deplasează şi la moşia familială de la Miroslava, situată
la sud de Iaşi, cu un scop bine precizat: ctitorirea unui
aşezământ ecleziastic, biserica conacului, care însă, prin dorința
şi voința sa va servi şi satului. 62 Un gest care caracterizează
omul şi ierarhul. Nu ştim până în ce an a păstorit ierahul la
mănăstirea Slatina, mai mult ca sigur că până în 1834, dacă nu şi
mai târziu. Datele nu sunt extrem de clare. Cert este că în acest
timp şi până în anul 1841 va continua să fie membru a diverse
comitete ale Mitropoliei, va deține totodată şi o funcție în
adminstrație. 63
Mitroplitul Veniamin dovedise că are încredere în acest
ecleziast, i‐a apreciat intelingența, calitățile de excelent
adminstrator, încredințându‐i pe parcursul vieții, felurile
sarcini de varii importanțe. În anul 1841, în urma conflictului
iscat între vlădica şi Mihalache Vodă Sturdza (aprilie 1834‐
După poronca Înalt Preaosfințitului Stepân, din 28 a trecutei luni
Octombrie, în cuprinderea, că după alăturata prubă să se facă o limbă de
clopot pentru Bucureşti, poroncită de Domnul Plenipotent, prin Filaret
Apamias, în urmarea căreia porunci înfățoşând pruba din Bucovina sʹau şi
făcut întocma. v. Erbiceanu, op.cit., doc. DXLIV, p. 475. Sublinierile îmi
aparțin.
61 Filaret Apamias figurează ca autor, alături de Veniamin
Roset şi de Ioan Paharnic, ca semnatari ai documentului datat 8 mai
1833. v. Erbiceanu, op.cit., doc. DXLVIII, p. 476‐477.
62 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităților şi
monumentelor medievale din Moldova, Bucureşti 1974, p. 943.
CORNEŞTI, com. Miroslava, jud. Iaşi (bis., din 1833, construită de Filaret
Beldiman); v. şi Rădulescu, op.cit., p. 252;
63 Rădulescu, op.cit., p. 252.
60
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iunie 1849), unul dintre motive, dar nu singurul, fiind refuzul
domnitorului de a contribui din punct de vedere financiar la
refacerea bisericii mitroplitane, înaltul ierarh decide să se
retragă din scaunul mitropolitan. Vacanța scaunului a implicat
constituirea unui consiliu pentru alegerea unui locțiitor,
persoana aleasă va fi Filaret Apamias Beldiman, desigur şi la
recomandarea mentorului său. 64 Va ocupa această funcție timp
de doi ani, perioadă în care va cârmui cu multă înțelepciune şi
cumpătare, calitățile pentru care a fost apreciat de către marele
mitropolit s‐au dovedit a fi extrem de folositoare pe perioada
acestui înalt mandat. În anul 1843 se va retrage şi el din funcție.
Despre aceste ultime luni precum şi despre decesul său nu se
cunosc prea multe, nu ştim nici în ce aşezământ monahal s‐a
retras. Pomelnicul bisericii Tălpălari nu specifică acest lucru.
Rămân astfel pentru moment fără răspuns, o serie de
întrebări privind pe de‐o parte perioadele în care a slujit în cele
două aşezăminte monahale, sau dacă a deținut sau nu o funcție
cu caracter diplomatic pe lângă Mitropoliții Ungrovlahiei, pe
perioada şederii sale în principatul vecin. Acestea sunt întrebări
care îşi vor găsi poate răspunsul, într‐o oarecare măsură, printr‐
un studiu aprofundat al arhivelor celor două mănăstiri, sau al
celor două mitropolii.
Alese mulțumiri se cuvin prea cuvioasei maicei starețe
Evelina de la mănăstirea Slatina, care ne‐a primit pe mătuşa
mea Ruxandra Mişu Enzensberger şi pe subsemnata (înaintea
celei de a III înatâlniri de familie, august 2004), cu multă
bunăvoință în aminterea unchiului nostru moşu Radu
În anul 1841, prin demisia Mitropolitul Veniamin Costache, postul
rămase vacant. Se constitui atunci un Comitet ecleziastic, al cărei căpetenie a
fost, timp de doi ani, episcopul Filaret Apamas, care deținea astfel funcția de
locțiitor de Mitropolit al Moldovei. N. A. Bogdan, Oraşul Iaşi, Iaşi 1914, p.
248.
64
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Beldiman şi ne‐a permis să călcăm pe urmele înaintaşului
nostru Filaret Apamias, egumen al mănăstirii. Ocazie cu care,
am putut vizita paraclisul Beldiman, neaccesibil vizitatorilor, şi
cu care am fost primite cu ospitalitatea moldovenească si
mănăstirească binecunoscute, la stăreție.

THE BISHOP FILARET APAMIS BELDIMAN – HIERARCH
FROM MOLDAVIA AND A LESS KNOWN FOUNDER
SUMMARY

Filip Beldiman, alias Filaret Apamis Bishop, has a an
important place among the representatives of his family, and
his figure was always covered with respect, although his
activity is relatively less known, among his family members,
and also by those who are studying the history of the Romanian
Orthodox Church. In the family history, Filaret Apamis finds
his place between figures as the Nichifor Beldiman hetman –
The Decapolit; Alexander High Steward, the author of The Famous
Pitiful Tragedy of Moldavia, or others like Alexander also called
The Truth the founder of the newspaper with the same title,
Alecu, Plenipotentiary Minister known under the name of The
Excellency, or his cousin, from the cadet branch, Iordache, was a
Vaslui deputy.
Filip is born on 18th of October 1770, in the capital of
Moldavia in one of the two parental houses one is situated in
the Curved alley (today Agatha Bârsescu) and the other in the
Serbian one (today Lăpuşneanu Street). He was the only
representative of his family who embraced the monachal life.
Around the age of 20, Filip discovers his monachal vocation,
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reason for which he will enter in the Church service on 13th of
November 1792, under the name of Filaret, maybe even at the
suggestion of his uncle from his mother side, the Bishop
Veniamin Costache, which appreciated his spiritual call and
gift. He was not the only boyar entered in the Church rows, it is
possible to say that is already existing a tradition.
He was the only member of his family who embraced
the monachal life even at the age of 22 years old, serving also at
the Moldavia’s Metropolitan Church and also at the Țara
Românească Metropolitan Church, till the age of 73, a year
before his death, ascending in this way the ecclesiastic steps till
the Metropolitan Chair.
He was the hegumen of the Slatina Monastery in
Moldavia where he rebuilds the principal tower ‐ and the access
gate, in which he places a winter chapel, occasion of which the
gate’s passage is modified, and the facades will receive a decor
in the epoch’s style with a colonnade of neoclassic type. He was
also the egumen of the Negru‐Vodă Monastery from
Câmpulung Muscel from Țara Românească.
For two years he occupies the function of metropolitan.

(extras din „ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS”,
Anuarul Muzeului județean “Ştefan cel Mare” Vaslui nr. XXV‐
XXVII ‐ 2004‐2006, vol. II, Iaşi, 2007, p. 294‐305).
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Lumino (Lumânărică)

355

356

Documente purtătoare de întărire
domnească sau arhierească a
proprietăţii calicilor la Iaşi
‐ de Gh. Ghibănescu‐
XXX//. 7176 Noembrie 8 Iaşi (1667). Vornicii se poartă din
porunca lui Iliaş Alexandru Vodă măsoară locul Calicilor din
Iaşi.
† Adecă noi vornicii, de la poarta măriei Sale domnul
nostru lui Iliiaş Alexandru Voevoda, anume eu Dumitraşco.
Roşca şi Ursul şi Enachie şi Ghiorghiț, şi SIlion, şi Roman, facem
ştire cu această adivărată mărturie a noastră | cum au vinit
înaintea măiriei Sale lui Vod. Istratie, starostea de mişii, de aici
din trăg din Iaş şi cu alți mişei, de sau | jeluit cu mare jalobă.
înnaintia măriiei sal(e) lui Vod. Pentru locul ce liau daat. Pătru
Vod Rareş, şi cu doamnăsa Ileana. | in capul trăgului din sus.
despre zidiu, deci măriia sa Vod. au socotit cu tot sfatul măriiei
sale, şi au trimes pre noi. | vornicii de poartă, carii săntem scris
mai sus, şi am strânsu oameni buni şi vecini din pregiur, bătrâni
carii | au ştiut pre unde le iaste locul lor cel de danie de la Pătru
Vod Rareş şi de la doamnăsaa, deci sau aflat Ion | tălpălarul cel
bătrân, carili au țănut minte, din dzilele lui Ştefan Vod Tomşii.
din domniiu dintăi şi Chervasie apariul. Andocăi citclariu şi
acesta au țănut minte, din domniia Radului Vod de apoi şi sau
prilejit şi alți oameni buni. | buni (sic) şi bătrâni căndu sau tras
funile la hotărât şi la stâlpit, anumi Toader Briazul cel bătrân |
şi Vasilie Leurdă şi Gheorghie Cadegos, şi Gavrilaş diiacul, şi
Ştefan Darabanul şi Ionaşco Ciobotariul, | şi Nicula Tălpălarul
şi Dumitraşco ficiorul Saicului, şi Tiron Darabanul, şi Moiseiu
Dârăbanul şi mulți / oameni buni sau prilejit, deci aceşti oameni
buni toți, au purces împreună cu noi, pre unde au ştiut, | ei şi s‐
au socotit, precum au (radi)cat acii oameni buni cu a lor suflete
357

şi au pus şi stâlpi, un stâlpu de | piatră sau pus din sus, şi altu
stâlpu de piatră sau pus din gos, şi o piatră sau pus la mijloc,
aşea sau hotărât | şi sau stâlpit.. acestu loc, acestor mişei, care
loc iaste a lor daanie, şi miluire, precum mai sus să grăiaşte.
Patru Vod Rareş şi doamnăsa Ileana. deci de amu nime dintru
alți oameni să nu aibă treabă. | a să amesteca preste hotarul şi
peste stâlpii carii iau stâlpit locul acestor mişei, întracesta | chip
sau socotit, şi sau stâlpit şi pentru mai mare credința noi toți
vornicii de poartă | carili am fost de față am iscălit şi am pus
pecete, şi cu alți oameni buni şi bătrâni, carii au | ştiut locul şi
sau prilejit de faț tot sau pus deagitile peceți ca sa să ştie şi
Tiron diiacul am scris.
u Iasoh, vit, 7176, msța Noev, 8 dni
*

XXXIV, 7194 Dec. l Iaşi (1685). Costantin Vvd.
întăreşte locul mişeilor din Iaşi în capul târgului în sus,
dispre zid, care loc este şi stâlpit.
† … Costantin Voevoda bjiu mlstiu gspdrâ zemli
Moldavscoi. Adec au vinit înnaintia domnii miali, şi înnainte |
a lor noştri boiari a mare şl a mici. Mierăuț, starostia de mişăi, şi
cu toți mişăii de aicia de târgu de Iaşi | şi niau arătat un zapis
de mărturii, de la Dumitraşco Roşca, şi de la Ursul şi de la
Enachii, şi de la | Ghiorghiță, şi de la Silion, şi de la Roman,
carii au fostu vornici de poartă, la răpăusatul Iliiaşu |
Alexandru Vod. scriindu şi mărturisindu cu mare credință,
precum au mărsu Istratii ceu fostu vătav de mişăi de au făcut
mare jalob(ă) pentru locul ce liau dat Patru Vod(ă) Rareş, şi cu
Doamnăsa lliana | în capul târgului din sus despre zidiu, deci
Iliiaş Vod au trimis pe aceşti boiari, carii mai sus scriiem |
vornicii de poartă şi au strânsu oameni buni şi bătrâni, de
penpregiur vecini, carii iau ştiut pre unde | le iaste locul lor cel
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de danie, de la Pătru Vod Rareş şi de la doamna sa Ileana, deci
sau aflat Ion talpalar | cel bătrân carele au ținut minte din
dzilele lui Ştefan Vod Tomşii din domniia dintăiu şi Chirvas |
apar; Andocăi cluciariul şi acesta au ținut minte din domniia
Radului Vod de apoi şi au fostu şii| alți oameni buni şt bătrâni
când sau tras funia, la hotărât şi sau stâlpit. Toade Briaazul cel
bătrân | şi Vasile Leurdă, şi Gheorghie Cadgios şi Gavrilaş
diiacul, şi Ştefan darabanul, şi Moiseiu darabanul, | şi Necula
tălpâlariul şi Dumitraşco ficiorul Saicului, şi Tiron Dărăban, şi
Moiseiu Darabanul. | şi precum neau mărturisit acei oameni
buni au pus şi stâlpi de piiatră un stâlpu sau pus din sus, şi altu
| stâlpu de piiatră sau pus din gios, şi o pia‐ | tră sau pus la
mijloc, aşia sau sohotărât (sic) şi sau stâlpiat (sic) | acestu loc a
mişăilor. Pentru aceia şi domniia mea, depreun cu tot sfatul
nostru, vădzând acestu | adevărat zapis cu atâtea mărturii, şi
de la domniia mea încă liam dat şam întărit lui Mierăuț
starostia de mişăi, şi tutulor mişăilor. cu acestu loc ce mai sus
scriem, în capul târgului din| sus despre | zid. Carele iaste lor
danii, de la Patru Vod Rareş, şi de la doamnăsa Ileana ca s aibă
al ținia precum | iaste hotărât, iar altu nime să nu s amesteci
şi| măcar de are şi muri calicul din bordeiu, nime să nu între în
bordei făr de voia starostelui. ce să pue el pe cine va fi voia la
bordei din calici şi după a noastră | viață şi domnii pre cine va
aliagi milostivul Dumndzău. domn a fi întraceastă țară a Mol‐
dovii ca să | nu aibă a strica această danii şi miluiria ce ca s
aibă a da şi antări pre aceşti mişăi. precum | au avut de la alți
răpăusați domni cea fostu înainte de noi.
(Aceasta scriem domniia mea).
Gligori
u Ias vit. 7l94 Dlk. l dni.
I. p. căzuta. Tudos Dubău vel logofăt iscal.
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XXXV 7208 Iulie 6 Iaşi (1700), Antioh Vodă
C. Cantemir întăreşte o nouă hotarnică a locului
calicilor din Iaşi, îndreptând semnele.
† Antioh Costantin. Voevod. bjie: miost. gospdrâ zemll
Moldavscoi; adică au venit înnainte domnii miale | şi înnaintia
a lor noştri moldovineşti boiari. a mari şi a mici. Ion starostia de
mişei, şi cu toți mişiaii de aicia de tărgu de Iaş. şi făcură mare
jalbă, pentru un loc ce au ei. Danie, aicia în Iaş de la Pă [ Pătru
(sic) Vodă cu doamna sa Ileana care loc iaste, în capul târgului
din sus lângă zidiu. dzicăndu starostia mişei, şi cu toți mişeii,
cum le împresură locul alți târgoveț şi şau făcut caş. pe lor. şi |
încă. iiau mutat, şi un stâlpu. de piatră, careii au. fost pus din
sus. denainte casii Glurgii. în râpa ce vine. | despre târgu. deci
după jalba. lor. trimisam. domniame pe boiarii noştri vornicii
de poartă anume | pe Ştefan Pilat, vornicul şi pe Ghiorghi
vornicul şi pe Bejan vornicul, ca să afli pentru strâmbătăți | ce
să jăluiră mişeii şi petru acel stâipu de piatră careii să
pominiaşte mai sus, iaste cu adevărat | mutat au iaste, deci pe
poronca nostră mersau vornicii acolo şi au strânsu oameni buni
megiiaşi anume | Maftei cel bătrân şi Anița Dănilias şi
Ghiorghiță Carpu diiacul şi alți oameni buni şi dintr aceşti |
oameni alfatusau Maftei cel bătrân şi Anița Dănilias şi au
radicat cu sufletele lor şi cu brazda [ în capi cum adevărat,
stâlpul acel de piatră ce sa pomiaşte mai sus, iaste mutat şi sau
aflat mutat | de unde au fostu mai la vale, din vale de cas. lui
Ghervasie apariului care cas iaste acmu a Mihalcii de Cudreşti |
deci vornicii aflându aşia de iznoav au venit şi au spus domnii
meii şi domniia mia iarăş poroncit dacă | au rădicat acei oameni
bătrâni cu sufletele lor şi cu brazda în cap margă vornicii, să mute
stâlpul unde au fostu şi pe poronca domnii meli, au mersu iară
au mai întrebat pe acei oameni şi de iznoavă au rădicat cu
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sufletele lor, cu brazda în cap deci vornicii... încredințândus
întracesta | chip au mutat stâlpul, unde au fost în... râpa ce vine
de la dial despre târgu, denaintea casii Giurgii | şi din stâlpul
acela au hotărât de acolea în gios miarge locul pe după casa
Mihalcii doi paşi, şi de acolo‐n gios pin tinda lui Marco apariul
pen trei pari ai tinzii, şi de acolea în gios pe lângă pariatele /
casii P[ntii şetrariul şi prin poiata de lângă cas(ă), şi trecându de
cas între Cas Pantei şi între | cas lui Ghețău vătavul lângă
ogradă sau pus stâlpu de piatră nou şi de acolia dreptu în gios
pen cas(a) Roşcăi | Duvalmul şi întrun stâlpu de piatră
mare vechiu careli au fostu pus la hotărâtul dintăi cându liau
dat, careli iaste lângă casa Gligoroşoae opincăriții şi da acolia
dreptu la văli pe lângă casa lui Ion Odobaş până întrun stâlpu
de piatră vechiu, unde bate apa hăleşteului Bahluiului şi de
acolia în sus pi şes pan în capul răpii de vali şi la deal pin râpă
pană în stâlpul ce să pominiaşte mai / sus că sau mutat
denainte casii Giurgii şi acolia sau încheiat tot locul mişeilor, pe
cum văzum | şi mărturiia boiarilor noştri, vornicilor de poartă
întracesta chip pentru aciaia dacă am văzut şi / domnia mea, că
cu bună dovadă sau hotărât şi sau stălpit, datuliam şi domniia
mea mişeilor şi leam întărit sâş ție | acea bucată de loc pe cum
li sau stălpit şi pentru oameni streini ce au cas pe locul lor, aşia
liam dat domniia mea | voe, fiindu cu voia starostelui de mişei
şi a tuturor mişeilor, pe cine or vrea ei să las(ă) să şadză pe
locul | lor (ca să şadză), iară fără voia lor să nu şadze, şi cari au
cas(ă) pe locul mişeilor şi li ari scoate la | vânzare nime alții
streini să nu hie. volnici, a cumpăra ce iarăşi mişeii să le
cumpere şi de acmu înainte să le fie | moşie în veci şi neme să
naibă a să mai amesteca peste aciastă carti a domnii miali.
întralt chip| să nu hie.
U las It. 7208 Iuli 6
1. p. cear roşie căzută,
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az Neculai Donici vel logofăt iscal.
*

XLI. 7256 Mai 12 Iaşi (1748). Vornicii de
poartă măsoară din nou locul calicilor arătând
toate marginile în stânjini.
Din poronca mării săli pre înnălțatu domnului vod la
veletu 7256, Mai 12.
† Facem ştire cu această mărturie a noastră că dându
jaloba mării sale lui Vodă, Neculai starostele de mişei şi cu toți
mişeii de aice din Iaşi zicându pre cum au ei, un locu aice în
Iaşi, în capul târgului din sus care locu le iaste lor danie şi
miluire, de la răpoosatul domn Pătru Vodă, cu doamnsa Ileana,
pe care locu au ei, şi de ispisoace de întăririturi, de la răpoosații
domni Constantin Cantemir Vodă şi de la Antiohie Vodă,
scriind locul în semne cum este hotărâtu, şi stâlpitu cu piertre şi
acum jăluinduse, cum le înpresoară locul alți târgoveți, şi şi‐au
făcut casă pe locul lor şi liu sau stricat, şi hotareli, şi măria sa
Vodă, iau orânduitu la cinstitu şi credinciosu boiarul măriei
sale, dumnialui Costache Razul, vel vornic şi dumnealui, vel
vornic niau rânduit pe noi. ca să le îndreptăm hotarăle. acelui
locu. pe ispisoace ce au în semne de la răpoosații. domni, şi noi
după poronca am mersu. la acesu kocz şi sau strânsu starostele
de mişei cu toți mişeii, anume Chirița şi Tanasie. şi Vasile, şi
Chiriiacu stari şi alții iam chematu şi megieşi, anume preutul
Anton star iot Tălpălari şi preutul Ion ot tam şi Vasile. Negrul,
şi altu Vasilie. Cumutul. şi altu Vasile Naforă şi alți mahalagii şi
am luat sama locului, pe ispisoace ce au în semne ş am
măsuratu şi locul cu stânjini, de opt palme, începândusă
hotarul, acestui locu. Dintro piatră ce sau aflatu hotar vechiu
din gios. despre crăciuma dmnsale lui Costandin Gândul viori
vist care sau întăritu şi cr, altă piatră hotaru. şi de acolo sau
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măsurat dreptu la vale, până unde bate apa hăleştiului
Bahluiului şi sau aflat patru zăci şi noi stânjini şi acole sau pus
piatră hotar în vale. di acolo în sus pe vale, în capul răpii, din
vale sau pus şi altă piatră hotaru. di acolo dreptu la dialu. doi
zăci şi şasî, di stânjini până la o piatrp ce sau aflatu hotar
vechiu. şi din piatra hotar vechiu. dreptu în gios pe dial doizăct
şi optu di stânjini până întrʹaltă piatră hotar, ce sau pus a trie
par a tinzii casii Marcului, după cum scrie ispisocul
răpoosatului domn. Antiohie Vodă. şi d acolo tot în gios pe
dialu sau măsurat aci triizăci şi unul di stănjini până la o piatră
hotaru. Ci sau pus în chiotoare gardului din sus a casii lui
Neculai Cogălnicianul şi di acolo iarăşi tot în gios pe dial sau
măsurat treizăci şi optu di stânjini până în piatra ce sau aflatu
hotar vechi, în capul hotarului din gios dispre crăcima lui
Costandin Gândul, vist de unde am început a măsura la vale.
dispre Bahluiu. care piatră sau întăritu şi cu altă piatră. şi aşa
sau închiet totu hotaru acestui loc a mişeilor pe semnele ce arată
la ispisoacile vechi. Şi precum sau hotărât am datu şi de la noi
aciastă mărturie ca să li se facă şi ispisocul de întăritură de la
mila mării sale Vodă
Simion Cheşcop, uricarul
Gavril Pilat vornic glotni
Neculai Ciolpan vornic glotni
Neculai Ciolpan vornic glotni
Anton preutul ot Talpalari mam tâmplat la hotărît.
Fon preotul ot Talpalari mam tâmplat la hotărît.
*

XLVII. 7256 (1748) Iunie 1 Iaşi. Vornici! de poartă
hotărăsc locul calicilor şl aşează besmănul ce au a da
nişte case făcute pe locul acesta.
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Facem ştire
cu
această mărturie a noastră, că din
poronca mării sale. Domnului nostru. Ion Costandin Neculae
Voevod niau orânduit dumnealui Costacbe Razul vel vornic. de
am hotărâtu locul calicilor de aice din Eş, ce au, ei. danie şi
miluire, de la răpoosații domni pe semnele ce le scriu la
ispisoacele vechi, ce Iau stâlpitu. cu pietre în semne şi fiindu pe
locul calicilor, şesă casă a târgoveților, una a lui Ursache siman
hătmănesc, alta a lui Gavril Cioclu, şi alta a lui Neculai slugă
sfinții sale părintelui mitropolitul, şi alta a lui Toadir Berinda
lemnar domnescu. şi alta a Aniței Apareții, şi alta a lui Toader
Odobas. hătmănescu ce bate hotarul prin uşe tinzii casii lui. şi
avându noi poroncă sal aşezăm, şi pentru casă. ceor da pe an.
de locu. iam chematu. pe aceşti cu casăli față şi au venit Ursache
siiman hăt. şi Neculai slugă părintelui mitropolitul, şi Gavril
Cioclu şi femeia Iui Toader Odobaş hăt. şi aşa iam tocmitu. şi
iam aşezatu, să de de locul casi câte cinci orți bani, ori câte cinci
litre ciară. bezmăn. pe an. Însă Toader odobaşe. Să de câte un
zlot. pe an căci bate hotarul, prin uşe tinzii casii lui. şi ase sau
priimitu.şi o parte şi alta. fiindu locu la mahala, şi după tocmala
şi aşezare lor am datu şi de la noi adăsta mărturie la mâna
calicilor, iscălită de noi.
Gavriil Pilat vornic glotnii
Ciolpan vornic glotnii ;
Simion Keşcu uricarul
*
XLVIII. 7256 (1748) Iulie 12. Nechifor Mitropolitul
întăreşte hotarnica locului calicilor, din Iaşi, făcută de vornicii
de poartă.
NICHIFOR MITROPOLIT
Facem ştire cu această carte de mărturie a noastră,
precum au vinit înainte noastră Chirița starostile de mişăi şi cu
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mişăii de aice din Iaş. şi au jăluit pentru locul ce au ei de traiul
lor. aici în Iaş în capul târgului din sus lângă zidiu, care loc. este
danie şi miluire de la răpoosatul domnu Patru Vod Rareş. şi de
la doamna Iliana, pe care loc ne au arătat şi ispisoac de
întăritură. de la răpoosații domni. Costandin Cantemir Vvod. şi
di la Antiohie Costandin Vvod. scriind locul inpregiur din
semne în seamne. şi dzăcând că acum le înpresoarî mahalagii
locul lor; şi cerşind întăritură pe hotarăle vechi, din luminata
poronca mării sale iui Vodă. li sau rânduit hotărnici pe Gavril
Pliat şi pe Ciolzan vornicii de poartă şi pe Simion Chieşcu
uricariul, carii mergând acolo la acel loc. şi strângând mahalagii
de pinpregiur. fiind şi starostii cu mişeii de față şi luând sama
cu amăruntul pe seamnile locului ce arata la ispisoac. li au
măsurat tot locul cu stânjânul de 8 palme începând dintro
piatră ce sau aflat hotar vechiu din gios de crăcima lui
Costandin Gândul 2 vist. de acolo drept la vale, pănă unde bate
apa hălişteului Bahluiulul. sau aflat 49 de stânjâni. şi di acolo în
vale au pus piatră hotar, de acolo în sus pe vale în malul râpii
din vale sau pus alt hotar, de acolo drept la dial în 26 stânjini la
altă piatră ci sau aflat hotar vechiu. di acolo drept în gios de
dial în 28 de stânjini sau pus alt hotar, de acolo tot în gios pe
dial sau măsurat 31 stanjâni. şi sau pus hotar, de acolo tot în
gios pe dial sau măsurat 38 stânjâni până în hotarul vechiu ce
sau arătat mai sus de unde sau început intăiu. şi aşa sau închiiat
tot locul mişăilor înprejur pe siamnele vechi, precum văzum şi
mărturia hotarnicilor mai sus numiți, deci după cum li sau
hotărât pe seamnele vechi după ispisoac ceau arătat liam dat şi
de la noi aciastă mărturie ca să le fie de credință. ‐
Iulie 12 vit 7256 (restul rupt).
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XLIX. 1783 luni 17. Hotarnica locului
calicilor din Iaşi.
Din luminata poronca pre înălțat domnului nostru mărie
sa Alexandru Costandin Vvod. fiindu orânduiri de dumnealui
Costandin Rosăt vel logofăt, ca după jaloba ceau dat toți săracii
calici neputincioşi se mergem aice în Iaşi la o bucată, de loc a lor
ce o au dată danie şi miluire cu hrisoave vechi de întăritură de
la răposatul Pătru Vodă Rareş şi de la răpousata doamna mării
sale Iliana. cum şi de la alți luminați domni, ca se cercetăm
pentru o samă din locul lor ce li sar fi înpresurând în ogrăzile
lui Ştefan Purice ot visterie şi Grigori Scorțăscu după cum ii au
stăpânit şi hotărât deci după poronca mergând la stare locului
lor. şi făcând cercetare scrisorilor i hotarnicilor lor cum
Şi pietriior hotare cari sânt față sau aflat în ograda lui Ştefan
Purice întrun colț cuprinşi do stânjini de loc în lungul ogrăzii şi
după stare plasii gardului di ce merge di ce se, îngustează, şi
păr la celalalt colțu a ogrăzii foarte puțin să cunoaşte că a intrat
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în locul lor, după pravățul pietrilor. Aşijdere şi în ograda lui
Grigore Scorțăscul întrun colțu sau aflat cuprinse ca doao
palme de loc cum şi piatra hotar iarăşi cuprinsă în lăuntru tot
întracel colțu, şi după cercetare ce am făcut şi după cum sau
dovedit precum să, arată mai sus, am dat şi noi aciastă
mărturie, la mâna seracilor. calici neputincioşi, întru care niam
şi iscălit.
1783, iuni 17
Costandin, Botezat vornic de poartă
Ion Rale vornic de poartă.
*

Documente care atestă Întărirea unor
privilegii calicilor din Iaşi
Din revista „Ion Neculce” fascicola 2/1924, p.134190
CX. 1785 Avg, 8 laşi, Alex I. Mavrocordat întăreşte
calicilor din Iaşi să ia câte 10 lei pe lună din vamă.
Io Alexandru Ioan Mavrocordat Voevoda boj. milost.
gospodar. Z. Moldavscoi.
Să face ştire prin această carte a domniei mele, că
văzândusă cărțile de milă ce au neputincioşii din oraşul Iaşii, ce
să numesc Calici, şi socotindusă că ca unii ce sânt ticăloşi, şi din
stricăciunea trupurilor neputincioşi a să hrăni şi a să învăli ca
alț oameni din ostenelile lor, nu trebue să fie lipsiți de această
milă spre sprijiniala şi pe‐trecire vieți lor cei ticăloasă niam
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milostivit şi întărim ca să aibă a lua după orânduiala ce au avut
şi mai înainte câte zăci lei din vamă gospod. pe toată luna deci
aceşti bani să aibi ai lua săracii aceştia de la vel vameş în sfârşita
fieşte cărila luni pururea nestrămutat. Drept aceia poruncim
domniia mea vel Vameş, văzând adastă carte a domniei meli. să
urmezi pe deplin dândusă această milă din vama gospod
nestrămutat în toată luna cum hotărâm mai sus.
pecetea domnească 1785. Avgust 8
1785 domn io Matei Cânta vel vist. procitoli
În dos : sau trecut în condica visteriei; Manole Loiz treti
visternic

CXI. 1792 iuli 18 Iaşi, Alex. C. Muruz Vodă
întăreşte mişeilor să ia câte 10 lei pe lună din vama cea
mare domnească (carvasaraoa).
Alexandru Costandin Muruz Vvod. boj.
milst.
gospodara zemli Moldavscoi.
Să faci ştire cu această cartea domnii mele, că
văzândus(ă) cărțile de milă ce au neputincioşii din oraşul Iaşii,
ce să numesc calici, şi socotindusă că ca unii ce sînt ticăloşi şi
din stricăciunea trupurilor neputincioşi a să hrăni şi a să învăli
ca alți oameni din ostenelile lor, nu trebuia să fiia lipsiți de
această milă, ce spre sprijineala şi pitrecirea vieții lor cei
ticăloasă, niam milostivit şi le întărim asămine milă ce au,
hotărând ca să aibă a lua după orânduiala ce au avut şi mai
înainte câte zaci lei pe toată luna din vama gospod. deci aceşti
bani să aibă ai lua săracii aceştiia, de la vel vameş în sfârşitul
fieşte câriia luni pururea nestrămutat, drept aceia prouncim
domniia mea vel vameş, văzând această carte a domnii meli să
IO
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urmezi pe deplin dândusă adastă mila din vama gospod
nestrămutat în toată luna precum hotărâm mai sus.
I. p. domneşti 1792
1792 Iuli 18
procit vel visternic Costandin Veisa ot visterie
In dos: „sau trecut în condica visterieiʺ

CXII. 1794 Iunie 26 Iaşi. M. C.
Suțu
Vodă
dăruieşte breslei mişeilor câte 10 lei pe lună să ia din
vama domneasca.
Io Mihail Costandin Şutul Vvod cu mila lui Dumnezău
domn țării Moldaviei. Să faci ştire printra acestă carte a domnii
mele, pentru neputintcioşii din oraşul Iaşii ce să numesc calici,
că după jaloba ce au dat cătră domnie mea vâzândusă cărțile de
milă ce au şi socotindu că ca unii ce sânt păcătos şi din
stricăciune trupurilor neputincioşi a să hrăni, şi a să învăli ca
alți oameni, din ostenelile lor, şi spre petrecerea vieții lor cei
ticăloasă li să cădi a fi cuprinşi cu milă, pentru aceia niam
milostivit şi le întărim ca să aibă a lua după orunduiala ce au
avut şi mai înainte câte zăci lei pe toată luna din vama gospod.
deci aceşti bani să aibă săracii aceştiia, ai lua de la vel vameş îi
sfârşitul fieşticăriia luni pururea nestrămutat. Drept aceia
poruncim domniia mea vel vameş văzând cartea aceasta a
domnii meli să urmezi predeplin dândusă această milă din
vama gospod nestrămutat din toată luna precum hotărâm mai
sus.
1794 Iunie 26
pecetea domnească 1793
procit vel vist.
în dos: sau trecut la condica visteriei. Constandin Veisa
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CXIV. 1796 Februar 6, Iaşi, A. I. Calimah Vodă
întăreşte calicilor dreptul de a lua câte 10 lei pe lună din
vama gospod.
Io Alexandru Ioan Calimah Vvod. cu mila lui Dumnezău
domn țării Moldaviei. Să faci ştire printraceastă carte a domnii
mele, pentru neputincioşi din oraşul Iaşului ce să numesc calici,
că după jaloba ceau dat cătră domnie me văzândusă cărțile de
milăce au şi socotindui că ca unii ce sânt ticăloşi şi din
stricăciunea trupurilor neputiucioşi a să hrăni şi a să învăli ca
alji oameni din ostenelile lor, şi spre petrecirea vieții lor cei
ticăloase li să cade a fi cuprinşi cu milă, pentru aceia niam
milostivit şi le întărim ca să aibă a lua după orânduiala ce au
avut şi mai denaintea câte zăci lei pe toată luna din vama
gospod. deci aceşti bani să aibă ai lua săracii aceştia, de la vel
vameş în sfârşitul fieştecăreia luni pururea nestrămutat, drept
aceia poroncim domnie mea vel vameş văzând carte această a
domnii meii să urmeză pre deplin dândusă această milă din
vama gospod nestrămutat în toată luna precum hotărâm mai
sus.
1796 Fevr. 6
pecetea domnească: 1795 procit vel vist.
în dos :
Sau trecut la condica visteriei Costandin Veisa

CXV. 1799 Sept. 10 Iaşi C. A. Ispilant Vod. întăreşte
calicilor dreptul de a lua câte 10 lei pe lună vama
gospod.
Io Costandin Alexandru Ispilant Vvd cu mila lui
Dumnezău domn țării Moldaviei.
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Să faci ştiri cu această carte a domnii meii pentru
neputincioşii din oraşul Iaşii ce se numesc calici, că după jaloba
ceau dat cătră domniia mea văzândus(ă) cărțile gospod : ce au
de milă şi socotindusă că ca unii ce sânt ticăloşi şi din
stricăciune trupurilor neputincioşi a să hrani şi a să învăli ca alți
oameni din ostenelile lor şi spre pitrecere vieții lor cea ticăloasă
li să cade a fi cuprinşi cu milă; pentru aceia niam milostivit şi le
întărim ca să aibă a lua după orânduiala ce au avut şi mai
înainte câte 10 lei pe toată luna din vama gospod. Deci aceşti
bani să aibă ai lua săracii aceştia de la vel vameş în sfârşitul
fiştecăria luni purure nestrămutat. Drept aceia poroncim
domnia mea vel vameş de carvasaraoa Iaşii văzând carte
aceasta a domnii meli să urmezi pe deplin dândusă această milă
din vama gospod nestrămutat în toată luna precum hotărâm
mai sus.
1799 Sept 10
I. p. domneşti:
(jos) — vel vist. (în dos) — sau trecut la condica visteriei
Costandin Veisa ot visterie.

CXVII 1801! Sept. 13 Iaşi. Alex. N. Suțu Vvod
întăretşe calicilor din Iaşi să ia câte 10 lei pe lună din
vama gospod.
Io Alexandru Neculai Suțu Vvod. cu mila lui Dumnezău
domn țării Moldaviei.
Să faci ştiri cu aceestă carte a domnii meli pentru
neputincioşii din oraşul Iaşii, ci sa numesc Calici, că după jaloba
ceau dat cătră domnie mea văzîndus(â) cărțile gospod. ce au de
milă şi socotindusă ca ca unii ce sânt ticăloş şi de stricăciunea
trupurilor neputincioşi a să hrăni şi a să învăli ca alți oameni
din ostenelile lor, şi spre pitrecere viața lor cei ticăloasă li să
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cădi a fi cuprinşi cu milă, pentru aceia mam milostivit domnia
mea şi le întărim ca să aibă a lua după orânduiala ce au avut şi
mai înainte câte zăci lei pe toată luna din vama gospod deci
aceşti bani să aibă ai lua săracii aceştiia de la vel vameş în
sfârşitul fiştecăria luni pururia nestrămutat.
Drept aceia poruncim domniia mea vel vameş
de
carvasaraoa Iaşii vâzând carte acesta a domnii meli să urmezi
pre deplin dând această milă din vama gospod. nestrămutat în
toată luna precum hotărâm mai sus.
1801 Sept 13
vel vist.
I.p. domneşti 1801 cap de bou
In dos: sau trecut la condica visteriei Costandin Veisa ot
vistierie

CXVIII. 1803 Ghenar 13 Iaşi. A. C. Moruz Vovd.
întăreşte milele calicilor de a lua câte 10 lei pe lună.
Io Alexandru Constandin Muruz Vvod. cu mila lui
Dumnezău domn țării Moldovei. Să faci ştire cu această carte a
dmnii meli pentru neputincioşii din oraşul Iaşii ce să numesc
calici, că după jaloba ceau dat cătră domnie mea văzândusă
cărțile gospod ce au de milă şi socotindusă că ca unii ce sânt
ticăloşi şi din stricăciune trupurilor neputincioşi a să hrăni şi a
să iavăli ca alți oameni din ostenelile lor, şi că spre petrecire
vieții lor cei ticăloasă li să cade a fi cuprinşi cu milă. Pentru
aceia niam milostivit domnie me şi le întărim ca să aibă după
orânduiala ce au avut şi mai nainte câte zăci lei pe toată luna
din vama gospod. deci aceşti bani să aibă ai lua săracii aceştia
de la vel vameş în sfârşitul fiicăria luni purure nestrămutat.
Drept aceia poruncim domnie mea vel vameş de carvasaraoa
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Iaşi, văzând carte aceasta a domniei meli să urmezi pre
deplin dând această milă din vama gospod nestrămutat în toată
luna precum hotărâm mai sus.
1803 Ghenar 13.
I. p. domneşti: 1793. cap de bou, pasere.
procit vel vist.
În dos: Sau trecut la condica visteriei.
Constandin Veisa ot vist.

CXIX. 1812 Decemb. 16 Iaşi. Sc. A. Calimah Vovd
întăreşte mila calicilor de a lua câte 10 lei pe lună din
carvasara.
Io Scarlat Alexandru Calimah Vvoda, cu mila lui
Dumnezeu domn țării Moldaviei. ; Să face ştire cu această
carte a domnii meli pentru neputincioşi, din oraşul Iaşii cari să
numesc calici că după jalba ceau dat cătră domnia mea făcând
rugăminte ca să le întărim mila ce au da la alți luminați
domni, văzândusă cărțile ce au de milă, şi socotindusă că ca
unii ce sânt ticăloşi şi de stricăciune trupurilor neputincioşi a să
hrăni şi a se învăli ca alți oameni din ostenelile tor, şi că spre
pitrecirea vieții lor cei trecă‐toare li să cade a fi corprinşi cu
mila. Pentru aceia niam milostivit domniia mea şi le întărim ca
să aibă a lua după orânduiala ce au avut şi mai înainte câte zăci
lei pe toată luna din vama gospod. ca să le fii spre ajutorul
hrănii şi a înbrăcămintei lor, deci aceşti bani să aibă ai lua
săracii aceştia de la vel vameş pe poată luna purure nestră
mutat în sfârşitul fiştecăreia luni. Drept aceia poroncim domnie
mea vel vameş de carvasaraoa Iaşii, văzând carte aceasta a
domniei mele, ori în vânzare sau în credința de să va căuta
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slujba, sa urmez; pe deplin dând adastă milă din vama
gospod, nestrămutat în toată luna precum hotărâm mai sus,
1812 Decembrie 16,
I. p. Domneşti 1806.vel vist.
În dos: Sau trecut la condica visteriei.
Constandin Veisa medelnicer.

CXXIV. 1820 Mart 21 Iaşi. M. Gr. Şuțu Vodă
întăreşte milele calicilor de a lua câte 10 lei pe lună din
vamă.
Noi Mihail Grigorie Şuțul Vodă domn țării Moldaviei.
Se face ştire cu această carte domniei meli pentru
breasla săracilor cerşitori din Iaşi, că prin jaloba ce niau dat
au făcut
arătare că spre oareşicare ajutor a lor au puțină
miluire de la luminații domni de mai înainte, făcând rugăminte
ca să să întăriască şi de cătră noi acea miluire; deci după jaloba
lor cercetândusă şi văzîndusă cărțile gspd de miluire ce au avut.
hotărâm ca să aibă a lua pe toată luna câte zaci lei milă din
vama gospod, care bani ori în vânzare de vor fi vândute ori în
credință de să vor căuta să să de pe toată luna deplin şi fără
strămutare la sfârşitul lunii, poruncim dar domnie mea dmv
vameşi de carvasara şi a urma întocmai după hotărârea cărții
aceştia a domniei mele.
1820 Mart 21
I. p. domneşti…. KB, 1819
sau trecut în condica visteriei
Cost. Veisa pan.
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CXXVl. 1823 Ghenar 14 Iaşi. Ioan Sandu Sturza
Vodă întăreşte milele calicilor de a lua câte 10 lei pe lună
din vamă.
Io Ioan Sandul Sturza Voevoda cu mila lui Dumnezău
domn țării Moldaviei.
Să Faci ştire cu aceasta carte a domniei mele pentru
briasla săracilor cerşători din Eşi, carii prin jaloba ceau dat au
făcut arătare că iai au din vechiu o puțină miluire din vama
gospod, pentru oareşi care agiutor al lor, făcând rugăminte ca
să i să întăriască şi de cătră noi ace miluire, deci după jaloba lor
cercetândusă şi văzândusă cărțile de miluire ce au nu liam
trecut cu viderea rugămintea, ce iată prin această carte a domnii
mele asămine întărindule miluirea ce au avuto hotărâm ca să
aibă a lua pe toată luna câte zăci lei din vama gospod, care bani
ori în vânzare de vor fi vămile sau în credință de se vor căuta să
să de nesmintit pe fieşte care lună la sfârşitul lunii, poruncim
dar domnie mia Dum. vameşi de carvasara să aveți a urma
întocma după hotărârea cărții acestiia a domnii mele.
1823 Ghener 14 vel vist
I. p. domneşti …..1822 cap de bou, şi formula „utroque
clares‐cere chpulrumʺ.
Sau trecut în condica visteriei, Const. Veisa paharnic
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CXXVlll. 1832 Aug, 24. Împărțala oraşului Iaşii pe
cvartaluri din punct de vedere administrativ şi sanitar.
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Prescriere arătătoare anumi despre împărțirea oraşului
Eşi pe cvartaluri şi de numile atât a doftorilor cari sunt
însărcinați cu căutarea bolnavilor din oraş cât şi de numile
Comisarilor a Epistaților rânduiți după noul aşăzământ
pentru privigherea cvartalurilor şi rânduiala ci să păzăşte.
Anul 1832 Avgust 24.
1. Cvartal: Acest Cvartal este alcătuit din doao ciastii a
oraşului I şi al 2‐le, ce mai înainte era, şi împărțit în 3
departamenturi începerea sa îşi are dela Podul Verde în mâna
dreaptă, la vale, pe lângă casele D‐sale Logofătului Teodor Balş
ce acum să numesc (care mai înainte au fost a D‐sale
Visternicului Dumitrachi Ghica) şi tot la vale în mâna dreaptă
pe lângă bisărica Banului—cu palatul ocârmuitoriu şi pe lângă
casăle răposatului boer Vornic Alecu Cantacuzino, ulița mare la
vale pe lângă dughenile svintei Mitropolii; şi la vale pe lângă
casele D‐sale Vornicului Grigore Ghica tot în mâna dreapta,
cherestegia pe lângă sfântu Andrei, Podul lung piste Podul roş,
Podul Nicolinei în mâna dreaptă şi piste podul Nicolinei până
în târguşor şi pânăîn Carantina ce mare cu mahalaoa
târguşorului înpregiur mahalaoa Cărămidăriei vechi cu
Lipovenimea şi mahalalile Treisfetitelor, Sf Andrei, Feredeile,
pe la podul lui Ipsilant, mahalalile Boghiului, Păcurarii, până
spre moara răpotisatului boieriu Visternic Petrachi Sturza, şi
mahalaoa Postii, şi să întoarce împregiur iarăşi până la Podul
Verde. Cu acest cvartal încă după ce de mai înainte rfânduială
sunt însărcinați cu căutaria bolnavilor D‐lor doftorii Viola şi
Ilaşciuk însă D‐l Viola în ceastia I adecă dela Podul Verde la
vale în mâna dreaptă cu mahalalele pană în spițăria mortului
Pădure. Iar la vale ulița mare în mâna dreaptă, Cherestegia şi
podul Nicolinei şi piste podul Nicolinei, târguşorul cu
mahalalile piste podul lui Ipsilant cu grădina Doftorului Periş
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până lângă hanul lui Vanghele boengiu d‐lui doftoru Ilaşciuk
care această încungiurare sʹau numit Ceastia al 2‐le precum
asămine şi moaşă în Ceastia I d‐nei Madam Şilăr şi în al 2‐le
ceastie Madama Verujinsche. Privighitoriu asupra acestui
cvartal este rânduit Comisariu d‐lui Stolnicu Dumitrachi
Urziceanu, împreună cu trei epistați câte unul la fieşte care
Departament anume: Ioan Bodrescu, d‐lui Iordache Ioan şi
Costache Țuplica.
Cvartal 2‐lea. Acest cvartal să alcătueşti din ceastiile al 3‐le
şi al 4‐Ie. începerea îşi are din colțul dughenii neguțitoriului
Mihalache Bacalul ce vine piste uliță de dughenile d‐sale
Visternic Costache Păşcanu şi merge la vale ulița mare în mâna
stângă şi podul lung, prin târguşor până la rohatcă şi împregiur
pe subt Frumoasa, mahalaoa iarmarocului şi trece Bahluiul prin
țigănimea Domnească păr în gura Căcâinii şi de a‐colo pe lângă
malul Câcăinii partea despre apus să întoarce păr în podul de
piatră cel di la vale de d‐lui Postelnicul Bucşănescu şi de acolo
merge tot mâna stângă şi pe la Harabagi bas înainte păr în
târgul Cucului tot din a stânga şi pe largă poarta Goliei şi să
sfârşăşte iarăşi la aceeaşi dugheană a lui Mihalache Bacalu de
unde sau început.
Doftori în acest cvartal sunt însărcinați tot după
orănduiala de mai înainte adecă: In ceastia al 3‐le d‐lui doftorul
Ilaşciuk şi în al 4‐le ceastie d‐lui doftorul Săchilarie precum şi
moaşă în tot acest cvartal dnei madama Verujensca şi
privighitoriu asupra acestui cvartal este rânduit Comisariu D‐
lui Paharnicul Ioan Ciornei şi împreună cu trei Epistați câte
unul în fişte care departament, fiind acest cvartal despărțit în 3
departamenturi adecă epistatul dlui Iordachi. Tătarul, d‐lui
Costache Torni şi d‐lui Costachi Balăban.
Cvartalul 3‐lea. Cvartalul acesta este alcătuit din ceastiele
al 5‐le şi al 6‐le care mai înainte să nume, şi împărțit iarăşi în 3
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departamenturi. Începerea îşi are tot dela Podul‐verde, ulița
mare la vale în mâna stângă pe lângă casăle dsale spătarului
Vasile Beldiman şi tot ulița mare în stânga pe la poarta d‐sale
Banului Pascu şi pe lângă orăşăneasca Agie i pe lângă
dughenile d‐sale Logofătului Costache Păşcanu tot rândul uliței
despre răsărit, şi de aicea rămăind ulița mare, apucă drept ulița
Golia pe lângă poarta d‐sale Hatmanului Răducanu i pe lângă
casele d‐sale Căminar Spiru şi tot înainte pe lângă poarta d‐sale
Banului Mihalache şi de acole trece pe lângă poarta Mănăstirei
Goliei şi prin târgul Cucului pe lângă Consulat Austriac până la
Cantora lumânărilor, şi de acolo tot în mâna stângă până la
podul de piatră acel dela vale de d‐lui Postelnicul Iordache
Bucşăriescu unde să şi sfârşăşte lungimea sa şi să întoarce de
acole înapoi tot pe lângă malul Câcăinei în sus până la viea d‐
sale Aga Ilie Cogălniceanu. În acest cvartal pentru căutarea
bolnavilor sunt însărcinați d‐lui Doftoru Viola în al 6‐le ceastie
şi în al 5‐Ie ceastie d‐lui Doftoru Sechilarie tot după de mai
înainte rânduială, iar moaşele în ceastvia al 5‐Ie dnei Madama
Verujinsca şi în al 6‐le ceastvie madama Şiler, şi Comisar asupra
acestui Cvartal este rânduit d‐lui Anastasie Grebenciu,
împreună cu trei epistați anume: D‐lui Spirit Papalicu, Anton
Cubolshi şi Poruşnicul Ioan Botezatul, câte unul la fişte care
departament.
Cvartal al 4‐le, Acest cvartal iarăşi este alcătuit din 2
ceastii, al 7‐le şi al 8‐le şi împărțit în 3 departamenturi, să începe
dela Podu Albinețului şi merge pe pârâul Câcainii până Ia
podul Bulargăi ce este pe Bahiui şi deacolo tot pe malul
Bahluiului, pe lângă mormintele jâdovilor împregitir pară la
Salhana, şi de acola în sus pe marginea dricului până la viia
Călugărului şi pe la Moara de vânt tot marginea în sus pară la
podul Albinețului de unde sʹau început.
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Cu acest cvartal pentru căutarea bolnavilor este
însărcinat d‐lui doftorul Țucherini tot după rânduiala de mai
înainte, precum şi moaşă madama Rodaiar, Comisari este
rânduit d‐lui Gheorghe Nicolau, iarăşi cu trei epistați câte unul
în fieşte care departament şi anume: Polcovnicul Vasile
Codrescul, Ioniță Carage şi d‐lui Miron Hădărag.
Dar întru cercetarea bolnavilor din acest oraş, să urmează
cu această rânduiala că epistații din departamenturile acestor
cvartaluri după ştiințele ce ieu şi ei de pe la ciocli ce umblă în
toate diminețile cu întrebarea despre starna sănătății locuitorilor
orăşeni, dau vedomostie Comisariului lor cu arătare de feliul şi
numărul bolnavilor după care şi Comisarul cvartalului
alcătuind vedomostie de pe acelea a epistaților din fieştecare
Departament, predstavlisăşte cu raport din partei atât
orăşeneştii Agii şi doftorilor rânduiți cât şi acestui sfat.
Gavril Neculau.
Altâecsandru Nicolau.
Secretar, Gavril Sărdar

Constantin Negruzzi. Introducere la
scrierile lui.
De Vasile Alecsandri
Pentru a judeca şi a prețui meritul unui autor, trebuie a
cunoaşte bine timpul în care el a scris, gradul de cultură a limbii
în care el a fost îndemnat a scrie şi dificultățile de tot soiul, prin
care geniul său şi‐a făcut drum pentru ca să iasă la lumină. Să
vedem dar în ce epocă C. Negruzzi a creat pe Aprodul Purice şi
pe Alexandru Lăpuşneanu, acest cap d‐operă de stil energic şi
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de pictură dramatică, în ce epocă el a tradus cu atâta măiestrie
Baladele lui V. Hugo şi a compus acea colecție de Păcate ale
tinereților, ce sunt de natură a pune pe C. Negruzzi în pleiada
de frunte a literaților români.
A sosi pe lume într‐o țară liberă şi civilizată este o mare
favoare a soartei; a găsi în acea țară o limbă cultă şi avută,
pentru a‐şi exprima ideile şi simțirile, este un avantaj imens
pentru acei chemați a culege lauri pe câmpul înflorit al
literaturii. Un geniu muzical are facilitatea de a produce efecte
admirabile de armonie atunci când el posedă instrumente
perfecționate; un cultivator harnic şi priceput are posibilitate a
produce mănoase recolte pe locuri deschise, ce au fost nu de
mult acoperite cu păduri spinoase; însă dacă meritele acelui
muzic şi ale acelui cultivator sunt demne de laudă, nu se cuvine
oare cunună de lauri acelui care a inventat şi perfecționat
instrumentele armoniei, nu se cuvine un respect plin de
recunoştință curajosului pionier care a abătut pădurile sălbatice
şi a pregătit pământul pentru holdele viitorului? Demnul de
multă regretare C. Negruzzi a fost unul din acei pionieri literari
din România care a înzestrat patria lui cu produceri atât mai
prețioase, că ele au fost rodul unui timp contrar dezvoltării
spiritului.
Iată un tablou fidel al timpului în care C. Negruzzi a
viețuit, a luptat şi a produs. El va părea fabulos în ochii
oamenilor tineri din generația actuală; însă mulți sunt încă în
viață care îl vor recunoaşte şi‐l vor declara exact. Acel tablou
arată societatea semiorientală în care C. Negruzzi s‐a găsit
rătăcit chiar la primii paşi ai juneții sale, el, ce avea o inimă
fierbinte şi un spirit luminat de razele soarelui occidental.
II
În capul guvernului un domn ieşit din monstruoasa
împreunare a suzeranității turceşti cu protectoratul rusesc, un
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soi de paşă purtând chiveră muscălească, puternic, despotic,
dispunând de profunda supunere a locuitorilor țării, înconjurat
de o temere respectuoasă, şi însuşi tremurând dinaintea unui
firman din Constantinopol, tremurând mai mult dinaintea unei
simple note din Petersburg, tremurând încă şi mai mult
dinaintea împărătescului consul al maiestății sale Nicolai
Pavlovici. Acel domn, deşi înfăşat pro forma în pelincile
Reglementului Organic, deşi față cu o putere legiuitoare numită
Obşteasca Obişnuită Adunare, semăna cu un arbor mehanic, de
la care atârnau toate ramurile administrative, financiare,
judecătoreşti şi chiar bisericeşti, ramuri destinate a hrăni
trunchiul prin sucul ce absorbeau din vinele țării. El făcea şi
desfăcea mitropoliți şi episcopi după cuviința sa; el numea
funcționarii statului pe termen de trei ani, în care aceştia aveau
tacit învoirea de a se îmbogăți prin orice mijloace; el da ultimul
veto în materie de procese; el era cenzorul arbitrar a orice
produceri intelectuale, a orice aspirări liberale; el, prin urmare,
suspenda pentru cel mai mic pretext foile ce se încercau a
răspândi gustul literaturii (presa politică fiind mărginită numai
în dare de seamă a balurilor de la curte şi a ceremoniilor din
ziua Sf. Nicolae).
El, în fine, stăvilea zborul gândirii după placul său, şi
ades înfunda chiar pe gânditori la o mănăstire, fără nici o formă
de proces alta decât prin o simplă poruncă verbală dată agăi de
oraş. La picioarele tronului se înşira treptat o boierime împărțită
în diferite clase.
Clasa I, poreclită greceşte protipenda, fiindcă era
compusă de cinci ranguri înalte: logofeți mari, vornici, hatmani,
postelnici şi agi, care singuri aveau dreptul de a purta bărbi. Ea
forma o bogată oligarhie de câteva familii greco‐române, ce‐şi
atribuise de la sine calificarea de aristocrație, calificare nebazată
nici pe fapte glorioase, nici pe moştenirea titlurilor, ca la
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celelalte corpuri aristocrate din Europa occidentală. Totuşi în
acea clasă şi numai în sânul ei domnul alegea consilierii săi şi
funcționarii mari ai statului. Astfel miniştrii, preşedinții
divanului domnesc, generalii miliției etc. nu puteau fi alți boieri
decât numai acei din protipenda şi chiar tinerele odrasle din
tulpina evghenistă păşeau triumfal peste toate treptele ierarhiei,
pentru ca de‐a dreptul să intre în posturile de ispravnici şi de
vornici de aprozi.
Clasa II, formată de ranguri secundare, precum: spătari,
bani, comişi, paharnici etc., era mult mai numeroasă, însă
totodată şi mărginită în aspirările ambiției sale. Din corpul ei în
adevăr ieşeau diacii de vistierie ‐ cei mai iscusiți, cei mai cu bun
condei; însă rareori, chiar după mulți ani de serviciu, un favorit
al soartei parvenea a se furişa în mândra protipenda, şi acolo
sărmanul era supus la supliciul lui Tantal. Deşi acum era boier
cu barbă, deşi tolerat în ecpaeaoa privileghiată, el făcea zâmbre,
privind cu jale la jilțurile ministeriale; căci nu‐i era permis să
aspire decât la modestul scaun de şef de masă sau cel mult la
scaunul de director de minister!
Clasa III, miluită cu cinuri (ranguri) de: slugeri, şătrari,
medelniceri, ftori‐vist, ftori‐post etc., era mişină de cinovnici,
funcționari subalterni, care umpleau cancelariile şi mânjeau
conturi groase de hârtie vânătă cu docladuri, otnoşanii,
anaforale etc., scrise cu slove încălecate unele deasupra altora;
căci pe atunci literele latine erau tot aşa de cunoscute în neamul
latin al românilor ca şi hieroglifele egiptene sau ca semnele
alfabetului chinez. Clasa III visa la splendorile boierilor clasei II,
neputând închipuirea ei să se ridice până la înălțimea olimpică
a clasei I, şi izbutea din când în când a se acăța de poalele
antereielor boiereşti.
După boierime veneau breslele negustorilor şi ale
meseriaşilor, lipsite de orice drept municipal, însă foarte
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exploatate de funcționarii Agiei şi Eforiei. Singura prerogativă
ce le mai rămăsese consista întru a prezenta domnului la Anul
Nou o pâine mare şi sare.
Aceste bresle au dispărut sub vălul năvălitor al jidovilor,
alungați din Rusia şi Austria.
În fine se pierdea în umbră, în părăsire, în ignoranță
poporul!... poporul şerbit boierescului, poporul pe capul căruia
toți erau stăpâni, toți: vătavi, arendaşi, proprietari, slujitori,
cenuşeri, țârcovnici, revizori, sameşi, ispravnici, judecători,
directori, miniştri, domn, sultan şi împărat!... poporul supus la
beilicuri, supus la biruri, supus la dare de flăcăi la oaste, supus
la bătaie cu biciul, supus la supliciul fumului prin temnițe,
expus la toate capriciile crude ale soartei, la toate mizeriile
morale şi fizice, plecat la toți, fie indigeni sau străini, sărăcit,
înjosit, cuprins de groază din copilărie până la moarte şi
neapărat de lege nici măcar în contra crimelor!
Iar după acel popor român, în fundul tabloului rătăcea
un neam de origine străină, căzut în robie, gol, nomad,
batjocorit, disprețuit: țiganii numărați pe suflete, proprietate
monstruoasă a statului, a boierilor şi chiar a sfintei Biserici,
îngenuncheați sub biciul plumbuit al nazârului, vânduți la
mezat ca pe vite, despărțiți cu violență de părinții şi de copiii
lor, schingiuiți crunt de unii proprietari ce se intitulau creştini
cu frica lui Dumnezeu, puşi în obezi, în zgarde de fier cu
coarne, purtând zurgălăi!... Țiganii asupra cărora puternicii zilei
exercitau dreptul arbitrar de viață şi de moarte; țiganii care
reprezentau spectacolul înfiorător al sclaviei negre, precum
țăranii români reprezentau şerbirea albă! Şi între clasele
privilegiate şi acele dezmoştenite, un cler ignorant, superstițios,
îngrăşat cu mana averilor mănăstireşti, aplecat mai mult la
plăcerile lumeşti decât la smerenia apostolească; un cler care, în
loc de a căuta să apropie turmele între ele prin cuvinte de frăție,
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în loc de a exercita un sacerdoțiu sacru şi mângâietor, conform
moralei lui Cristos, prefăcuse sfântul potir în cupă de plăcere, şi
talgerul de naforă în disc de parale.
Aşadar, în vârful scării sociale un domn cu topuzul în
mână şi cu legea sub picioare; pe treptele acelei scări o boierime
ghiftuită de privilegiuri, bucurându‐se de toate drepturile, până
şi de ilegalități, şi scutită de orice îndatorire către țară; alături cu
acea boierime un cler ai cărui şefi, veniți de la Fanar şi din
bizuniile muntelui Athos, se desfătau într‐o viață de lux
trândavă şi scandaloasă; iar jos, în pulbere, o gloată cu cerbicea
plecată sub toate sarcinile! sus, puterea egoistă, jos, şerbirea şi
mizeria fără protecție, şi totul mişcându‐se într‐o atmosferă
neguroasă de ignoranță, de superstiții, de pretenții, de lăcomie
şi de frică.
III
După această repede ochire asupra întregului tablou, să
examinăm acum unele părți în detail şi să studiem țara în
privirea morală, socială şi intelectuală.
Moralitatea pe la 1828 ‐ 40 consista mai mult în
observarea unor practici religioase, în îndeplinirea unor datorii
de creştin, precum se înțelegeau atunci acele datorii, adică: în
mergerea regulată la biserică duminicile şi zilele de sărbători, în
dare de liturghii, în facere de paraclise prin case, în ofrande de
pască şi ouă roşii în sâmbăta Paştilor, în trimitere de bucate şi
băutură osândiților din închisori, la ajunul sărbătorii numită
Moşi, şi mai cu seamă în împărtăşanii anuale, însă adevăratele
principii ale moralei lui Cristos erau destul de negrijite.
Mituirea, departe a fi considerată ca un delict sau ca un
păcat, cum se zicea atunci, intrase adânc în obiceiuri, grație
corumperii de moravuri lățite în țară prin fatala domnire a
fanarioților, şi producea, pe lângă lefi, venituri sigure şi permise
funcționarilor. Ea forma rodurile cele mai mănoase din ramurile
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administrației şi ale justiției, astfel că un slujbaş al statului care
în trei ani de serviciu nu‐şi făcea avere cădea sub disprețul
guvernului, însuşi clerul se îndulcea de păcatul mituirii, prin
fabricarea plătită de preoți şi protopopi şi mai cu seamă prin
înlesnirea despărțeniilor pronunțate de Dicasterie.
Schingiuirea țăranilor şi a țiganilor făcea parte din
obiceiurile zilnice şi era o prerogativă a proprietarilor atât de
absolută, încât dacă s‐ar trezi din morminte toate nenorocitele
victime care au pierit în schingiuri aplicate lor fățiş, ne‐am
înspăimânta de acel nour de umbre sinistre ce au rămas
nerăzbunate!
Şi însă... oamenii care comiteau acele delicte şi crime nu
erau răi la suflet, nu erau cruzi în natura lor, ci, din contra, erau
blânzi, generoşi, iubitori de săraci; dar aveau dreptul de
cruzime şi îl exercitau fără a avea conştiință de fapta lor
criminală, fără grijă de răspundere, fără teamă de pedeapsă.
Astfel era timpul, astfel era starea morală a societății. Inimi
bune, fapte crude!... Şi cum putea fi altfel, când pe străzile
oraşelor se petrecea adeseori un spectacol ce era de natură a le
împietri: un nenorocit, gol până la şale, legat cu o frânghie
lungă şi mânat din urmă de Gavril călăul, precedat de un
darabancic, înconjurat de slujitori cu săbiile scoase, tremurând,
şovăind, oprit la toate răspântiile străzilor, lungit la pământ,
bătut de Gavril cu un harapnic, apoi iară sculat pe picioare cu
sila şi iară pornit pe străzi, pentru ca să fie iară bătut mai
departe!
Laissez passer la justice du roi! Lăsați să treacă dreptatea
domnească!
Deschiderea cu plată a frontierelor țării la năvălirea
jidovilor, alungați din Rusia şi din Austria, devenise un izvor
de bogăție, nu numai pentru funcționarii subalterni de pe la
hotare, dar şi pentru alte persoane, de pe treptele cele mai înalte
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ale societății: toleranța acordată lor de a specula mizeria
poporului, prin dezvoltarea fatală a patimii beției, era un al
doilea izvor de înavuțire pentru autoritățile ținutale, şi
periodica exploatare făcută asupra lipitorilor străine, prin
amenințări de izgonire, un al treilea izvor care producea sume
colosale oferite pe tablale de aur...
Desproprietărirea răzeşilor ajunsese o manie încurajată şi
ajutată chiar de brațele puternice ale administrației şi justiției
(?). Mulțime de procese se iscau din senin în contra acelor
nenorociți moşneni, ce aduceau la împlinire prin măsuri
arbitrare, caliceau mii de familii, pentru ca să îngraşe un vecin
căftănit, şi produceau uneori scene foarte dramatice.
Un proprietar mare şi atotputernic avea alăturea cu
moşia lui nişte răzeşi întețiți, care țineau la pământurile lor,
dreaptă avere întemeiată pe hrisoave domneşti. Orice
propunere din parte‐i pentru schimb sau vânzare rămăsese fără
rezultat. Ce se întâmplă? într‐o zi, ispravnicul ținutului, însoțit
de o ceată de slujitori, aduse un plug şi, urmând poruncilor ce
primise de la Iaşi, ordonă a trage brazdă prin mijlocul
pământului răzeşesc. Boii pornesc, fierul plugului începe a lăsa
o brazdă neagră în urmă‐i, când dintr‐un rediu apropiat se
iveşte o româncă naltă, ce purta un copilaş la sân. Ea vine
sumeață în fața ispravnicului, depune copilul dinaintea boilor şi
zice: „De vreme ce ați venit hoțeşte, ca să ne luați moşia
strămoşească, na! trageți brazda peste copilul meu, pentru ca să
nu rămână pe lume pieritor de foame la uşile străinilor!ʺ Toți
statură încremeniți!... afară de ispravnic, care răcni înfuriat la
slujitori să deie copilul în lături:
— Nu vă atingeți de el, că‐i amar de capul vostru! strigă
românca, şi în adevăr deodată se văd ieşind din rediu vreo
două sute de țărani înarmați cu topoare şi coase. Ei veneau
repede şi amenințători către părintele ispravnic; dar acesta,
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negăsind de cuviință a‐i aştepta, îşi luă ceata şi se făcu nevăzut:
„La oarba! la oarba!ʺ strigau românii din urmă, râzând de
spaima lui, şi astfel ei rămaseră stăpâni pe moşia lor... până la
anul viitor.
De pe atunci s‐a răspândit în țară cântecul răzeşilor, ca
un semn caracteristic al timpului:
Frunză verde de scumpie, Ard‐o focul răzeşie! Eu
chiteam că‐i boierie, Şi‐i numai o sărăcie! Etc., etc.
Legăturile de familie erau în genere strânse şi bazate pe
simțirile de dragoste între soți şi de respect din partea copiilor
către părinți. (Respect manifestat zilnic prin sărutatul mâinii şi
prin multe mici nuanțe în obiceiuri casnice, dispărute astăzi din
societate.) Căsătoria, considerată ca una din tainele cele mai
sacre ale legii creştineşti, se consolida sub scutul credinței, şi
prin urmare multe menajuri erau adevărate modele de bună
înțelegere, de bună purtare şi de bun trai. Din nenorocire
lesnirea fructuoasă, cu care sfânta Dicasterie din Mitropolie
dezlega ce era legat de sfânta Biserică, a fost principala cauză a
multor despărțenii din acea epocă. Alte două cauze nu mai
puțin importante au contribuit a ajuta pe Dicasterie în traficul
său:
1 ‐ căsătoriile silite, după placul părinților, fără nici o
considerare pentru dorința copiilor;
2 ‐ disproporția de educație ce exista între generația
femeiască şi acea bărbătească.
În adevăr, începutul civilizației îl datorim sexului frumos
(termen foarte potrivit pentru damele societății de la 1828, care
au fost înzestrate cu o frumusețe proverbială). Ele mai întâi au
primit o educație îngrijită în pensioanele din Iaşi şi chiar în
institutele din străinătate, învățând limbile franceză şi germană,
studiind muzica, deprinzând manierele europene, adoptând
costumele şi ideile noi şi simțindu‐se, în fine, create pentru a fi
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regine, pentru a exercita o influență salutară în societate, pentru
a păşi triumfal pe calea unei existențe demne de calitățile lor
fizice şi morale. Din contra, tinerii, meniți a deveni consorții lor,
erau crescuți la şcoalele greceşti a lui Govdala, Cuculi, Kirica,
scoale în care varga şi chiar falanga serveau de mijloc de
emulație pentru învățarea verbului tipto, tiptis. Simțul de
demnitate personală rămânea astfel ucis sub falangă; dar elevul
devenea elin desăvârşit.
Afară de câteva excepții, acei tineri rămâneau în păturile
neştiinței, precum rămâneau în anteriele orientale şi nu erau în
stare de a răspunde nici la visurile poetice, nici la aspirările
sufleteşti ale gingaşelor soțioare ce se vedeau aruncate în
brațele lor prin o absolută autoritate părintească. Din această
nepotrivire de idei şi de simțiri năşteau o mie şi una de scene
displăcute, pe care sfânta Decasterie le exploata în beneficiul ei.
Despărțeniile, ajunse astfel la un grad de necesitate socială, se
înmulțeau, şi au mers tot înmulțindu‐se, mai cu seamă după
întoarcerea în țară a tinerilor crescuți în străinătate. Sub o
aparență de imoralitate, societatea îşi lua nivelul său moral; căci
inteligențele dezvoltate prin o educație egală şi inimile
deopotrivă simțitoare se apropiau, şi pe ruinele căsătoriilor
silite formau noi, libere şi trainice legături.
IV
În privirea socială, spectacolul nu era mai puțin curios
[...] Confortul consista în îmbelşugarea camarei şi a gerghirului
cu feluri de mezelicuri, dulcețuri, vutce etc., toate fabricate în
casă, sub privegherea cucoanelor gospodine; căci pe atunci
gospodăria, deşi cuvânt slavon, exprima însă o calitate ce făcea
gloria românilor. Luxul se manifesta prin mulțimea servitorilor,
mai toți țigani, prin scumpetea blănurilor, a şalurilor turceşti şi
a hainelor de mătase, prin frumusețea cailor ieşiți din
hergheliile țării, prin eleganța echipajelor cu patru cai şi prin
388

arnăuții îmbrăcați în dulămi aurite, care din ostaşi domneşti
ajunseseră a fi potiraşi, şi din potiraşi slugi de paradă, acățate
dindărătul caleştilor.
Atelajul cu patru cai, tăieturi, părea însă a fi o prerogativă
a clasei I, căci o cucoană din starea II, permițându‐şi într‐o zi a
ieşi la primblare cu faleturi, a produs un mare scandal şi a pățit
o mare ruşine. I s‐au tăiat hamurile de la caretă în mijlocul
străzii.
După acest incident comic, se poate lesne întrevedea
mulțimea nuanțelor distinctive ce existau între diferitele clase
ale societății, nuanțe în gesturi şi întonări protectoare din partea
celor mari către cei mai mici, nuanțe în alegerea locurilor şi a
persoanelor la baluri, acei din starea I dănțuind împreună în
fundul salonului, iar ceilalți lângă uşă, în sunetul asurzitor al
lăutarilor sau al muzicii militare; nuanțe în proprietatea lojilor
de la teatru, boierii mari ocupând exclusiv rândul numit bel‐
etage; nuanțe comice, însă caracteristice chiar în purtarea, în
convorbirea şi în corespondența unora către alții.
Aşa, de pildă, un boierinaş de starea III săruta poala
anteriului unui logofăt mare; boierul de starea II îi săruta
pieptul, iar cei deopotrivă în ranguri se sărutau pe bărbi. Cel
mic sta în picioare, cu giubeaua strânsă la piept şi într‐o postură
umilită dinaintea logofătului; altul, ceva mai căftănit, se punea
cu sfială pe un colț de scaun după mai multe îndemnări quasi
poruncitoare; altul avea dreptul de a şedea pe jilț, şi altul pe
divan. Cel mic, adresându‐se către puternicul zilei, îi zicea:
milostive stăpâine, măria‐ta, luminareata; altul întrebuința
cuvintele greceşti: evghenestate, eclambrotate, file etc., la care
magnatul răspundea: arhonda, frățică, sau mon cher, după
persoane. Cel mic scria celui coborât cu hârzobul din cer:
sărutându‐ți tălpile, sunt al măriei‐tale preaplecat şi supus rob
şi i se răspundea cu un al d‐tale gata; iar formula: al d‐tale ca un
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frate se uzita numai între egali. Chiar damele aveau un
vocabular ad‐hoc, cele mai mici în ranguri dând celor mai mari
titlul de cucoană şi primind în loc un simplu: kera mu.
Pe lângă aceste nuanțe, care împestrițau tabloul relațiilor
sociale, mai erau şi altele nu mai puțin comice şi ridicole,
precum forma şi proporțiile calpacelor boiereşti, numite şlice
sau işlice, precum prerogativa de a se închina pe la icoane şi a
lua naforă la biserică înaintea tuturor (trufie grotescă chiar în
locaşul lui Dumnezeu, unde toți oamenii sunt deopotrivă),
precum dreptul de a fi ras pe cap şi la ceafă de bărbier‐başa,
bărbierul domnesc, precum obiceiul oriental de a fi ridicat de
subsuori pentru a sui scările, precum favoarea, adeseori scump
plătită, de a lua dulceți, de a bea cafea turcească şi de a fuma
ciubuc la curte! etc. etc.
Mărimea şlicelor, care de‐abia se țineau în echilibru pe
creştetul boierilor, arăta înălțimea rangurilor; aşa unii purtau
calpace mici şi rotunde de pielicică de miel, alții jumătăți de
şlicuri cu fund verde de postav iar protipendiştii se coronau cu
oboroace atât de colosale, încât nu se găsea în Iaşi rădvan destul
de încăpător ca să conțină doi logofeți mari în costumul lor de
paradă. Când o pereche de postelnici se urca în aceeaşi
caleaşca, şlicele lor erau expuse a se turti sub desele
caramboluri ce făceau între ele pe străzile podite cu grinzi de
lemn şi, pentru a le feri de o deformare inevitabilă, bieții boieri
se îndemnau a rămânea numai în fesuri, aşezând baloanele lor
pe banca de dinainte a trăsurii. Nimic nu putea fi mai comic
decât acea sintrofie de capete fără şlice şi de şlice fără capete. De
pe timpul acela au rămas câteva fragmente de un cântec
poporal:
Ciocoiaşul, boier mic, Poartă şlic cât un mirtic.
Evghenistul oboroacă, Unde şoarecii se joacă... etc.
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Precât dar damele societății prezentau aspectul unui
buchet grațios, elegant, seducător, pe atât consorții lor formau
un grup, asupra cărui Orientul şi, mai bine zicând,
fanariotismul suflase o ceață bizară. Precât ele, cu spiritul
dezvoltat, cu inima plină de aspirări frumoase, străluceau de
luciul civilizației, pe atât ei rămăseseră acoperiți de vechea
rugină. Crescuți în idei de mândrie boierească, victime acelui
sistem fanariot de corumpere, care avea drept țel şi efect
degenerarea românilor, nimicirea demnității personale şi
stingerea simțului de patriotism în sânul lor, ei nu puteau
înțelege progresul omenirii, decât ca o păşire pe calea averii şi a
onoarelor. Trist rezultat al influenței unui şir de guverne
bastarde, care de un secol se abătuseră ca nişte corbi răpitori, ca
nişte omizi otrăvitoare asupra țărilor noastre. Orientul ne
trimitea ciuma, Fanarul ne adusese cangrena morală, mai fatală
decât toate epidemiile ucigătoare, şi din acea cangrenă se născu
ciocoismul, se născu umilirea servilă, se născu ambiția egoistă şi
toate celelalte stafii funeste, care şi până astăzi există printre
români, deşi însă acum tupilate şi ascunse.
Ciocoismul îndemna a fi mare cu cei mici şi mic cu cei
mari; el avea obraz de săftian, după vorba românului; primea
zâmbind insulte cât de grave şi chiar palme, fără a simți nevoie
de vreo satisfacere. Acele palme se spălau cu apă din ibric; căci
duelul, introdus în societate de tinerii crescuți în Germania şi
Franța, inspira o groază salutară ce nu‐i da drept de
împământenire.
Ciocoismul bine exercitat îşi da însuşi diplomă de
ischiuzarlâc (dibăcie), servind de treaptă spre acățare, şi atât de
puternic el rodea sămânța bună din inimă, cât devenise din
înjosire o înălțare, din ruşine o fală. Mulți erau care declarau în
gura mare că sunt ciocoi de casa cutărui boier mare. . . şi mulți îi
pizmuiau!
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Politica ciocoismului consista în ferventa adorare a
numelui împăratului rus, în vizite dese la consulat, în ambiția
de a juca vistul sau preferanțul cu dl consul, spre a câştiga nu
banii, ci protecția lui. Iar mica opoziție compusă de câțiva
competitori la tron, adresa în taină memorii la Petersburg sau
jalbe la Poartă, cerând intervenții străine; zic în taină, căci, dacă
manoperele sale parveneau la urechea domnească, întreaga
opoziție era trimisă la mănăstire spre pocăință. Servilitatea,
ciocoismul, sub mască de finețe diplomatică, făcuse din Camera
deputaților anticamera domnului, compusă din reprezentanți
devotați orbeşte guvernului.
Aleşi prin varga magică a corumperii electorale, ieşiți din
urne prin un nămol de decrete de boierii, şi de rânduiri în
slujbe, clociți sub o atmosferă de intrigi, de promiteri, de
amenințări şi de hatâruri, ei deveneau umiliții sateliți ai
tronului şi, bun sau rău, folositor sau păgubitor țării, ei votau
cu entuziasm tot ce li se prezenta de sus. Apoi, cuprinşi de
recunoştință, adresau acte de mulțumire Părintelui Patriei,
pentru patrioticeasca sa oblăduire, hărăzindu‐i drept
recompensă, pe lângă lista civilă, şi economiile bugetului anual,
ofrandă depusă pe altarul Patriei!
Serbarea cea mai solemnă pentru ciocoism era ziua sf.
Nicolae, ilustrată cu ceremonii la curte, vizite oficiale la
consulat, Te‐Deum la Mitropolie, sunări de muzică militară,
descărcări de tun (exista numai unul), bal mare la palat şi
luminăție în oraş. Pe străzi se înălțau transparante cu portretul‐
caricatură al împăratului; iar primprejurul lui ardeau cu
pălălaie balerci de păcură şi sunau din cobze bande de lăutari.
Cât pentru vreo serbare națională nici nu se pomenea;
căci simțul de naționalitate, pentru cei mai mulți, amorțise de
tot, şi pentru un mic număr de patrioți nu se întindea mai
departe decât până la hotarele țării. Stranie prefacere a
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lucrurilor, stranie schimbare a oamenilor! Cine ar crede, privind
țara de astăzi, că acum treizeci de ani, o mare parte din ideile,
simțirile şi principiile moderne, care au prins rădăcină adâncă
în societatea noastră, erau litere moarte, ba chiar lipseau şi
cuvintele din limbă pentru exprimarea lor, aşa:
Onestitatea nu găsea un substantiv analog în jargonul ce
se vorbea, cuvântul omenie (om de omenie) fiind disprețuit ca
un termen uzitat printre țărani. Un om onest se zicea pe
greceşte timios sau om de treabă... de care treabă?
Amorul propriu era poreclit filotimie şi prin o bizarerie
limbistică, mita sau ruşfetul rusesc se chema filotim.
Onorul... cinste! Gloria... slavă! Libertatea... slobozenie!
Românismul avea un înțeles insultător pentru tagma
evghenistă, căci o apropia de clasa locuitorilor de la țară:
„Român e țăranul, eu sunt boier moldovanʺ, declamau cu
mândrie elevii lui Cuculi şi Chiriac.
Unirea?... Un vis nevisat încă de nime. Independența? Alt
vis îngropat în mormintele lui Ştefan cel Mare şi Mihai

Viteazul.
Egalitate, libertate? Utopii ieşite din sânul Goliei şi
menite a duce pe utopişti iarăşi în Golia, dacă ar fi existat
asemene vizionari. Şi precum sacrele principii de drepturile şi
îndatoririle omului în societate zăceau sub pâcla ignoranței,
asemene şi limba, şi literatura, şi artele frumoase se resimțeau
de influența pâclei. Barbaria turcească, corumperea grecească şi
desele ocupări ruseşti lăsară urme deplorabile în moravurile şi
în spiritul societății, şi caracterul ei român dispăruse precum
dispare pământul sub zăpada iernii. Soarele României era palid
şi fără căldură națională! Limba, păstrată cu sfințenie de
străbunii noştri şi de popor, devenise un tutti frutti, împestrițat
cu vorbe greceşti, turceşti, ruseşti şi franceze. Sub domnirea
paşalelor ea se corcise cu ogeaguri, cu calemgii, cu taclituri, cu
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muchelefuri, cu chefuri, cu temenele, cu huzmeturi etc.; sub
fanarioți se încuscrise cu evghenii, cu filotimii, cu takismata, cu
englendisiri, cu aporii, cu filo to heri, cu istericale, cu baclavale,
cu arhontologii, parigorii etc. în fine, studiul limbii franceze
introdusese în biata limbă nenumărate cuvinte terminate în
arisit: amorarisit, menajarisit, amuzarisit, pretindarisit,
perfecționarisit, constituționalizarisit etc.
Un adevărat român rătăcit în societate pe atunci rămânea
cu gura căscată şi se putea crede transportat într‐o lume cu totul
străină sau mai bine în turnul lui Babel. Ce putea fi dar
literatura unui asemenea timp?
Pe la începutul secolului s‐a ivit în Moldova o pleiadă de
poeți, care au lăsat urme adânci în memoria contemporanilor.
Acea pleiadă compusă de: Tăutu, Conachi, Beldiman, Bălşucă,
Pogor, Bucşănescu etc., toți boieri şi feciori de boieri, erau
înzestrați cu învățăturile clasice ale limbilor: elină, latină şi
franceză. Ei se îngânaseră cu imaginile poetice ale mitologiei
antice şi primiseră totodată reflectul depărtat al ideilor
voltairiene, pe care revoluția cea mare din 1793 le răspândise în
Europa; însă distanța nestrăbătută ce exista între patria lor şi
izvorul acelor idei, precum şi mai cu seamă poziția lor socială îi
opriră de a se pătrunde de principiile radicale ale Franței.
Spiritul lor lua deci o altă direcție; el se îndrepta cu tot focul
tinereții pe câmpul înflorit al poeziei, câmp ce îi ducea în
templul amorului, în curând Moldova fu inundată de satire,
cântece amoroase şi elegii, în care dumnezeii mitologici şi mai
cu seamă Afrodita ocupau locul cel mai important, precum în
poeziile franceze de la aceeaşi epocă. Acele stihuri descriau în
cadențe lungi jalnica stare a inimilor şi chiar, sub forma de
acrostihuri indiscrete, publicau numele zânelor adorate.
Satirele erau foarte mult gustate, căci ele corespundeau
cu natura spiritului râzător al românilor; dar, mai presus de
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toate, cântecele de lume erau bine primite, fiind cântate de
lăutari la mese, nunți, petreceri prin grădini şi vii.
Pe atunci breasla lăutarilor dobândise o mare
însemnătate, căci fiecare boier ce poseda suflete de țigani avea
şi banda sa de muzicanți deprinşi a suna din viori, din cobze şi
din naiuri; iar diversele bande se întreceau care de care a
compune melodii mai duioase pe versurile boiereşti şi a scoate
din piepturi ahturi mai prelungite, mai pătrunzătoare în folosul
dragostei stăpânilor.
Lăutarii serveau de tainici curieri ai inimilor, căci
declarările de amor se făceau prin gurile lor; prin urmare un ah!
sau un of! bine trăgănat plătea pungi de bani şi adeseori
înstărea pe fericitul țigan, care poseda piept sănătos şi răsuflare
lungă.
Astfel era obiceiul! Să‐l respectăm, ca unul ce a contribuit
la fericirea părinților noştri şi a păstrat, în lipsă de tipar,
producerile poetice ale generației trecute. Acele produceri au
patru caractere distincte şi se împart în: 1) Cântece de lume
(poezii amoroase); 2) Epistole; 3) Satire şi 4) Meditații filozofice;
însă mai putem adăuga câteva încercări de soiul epic şi câteva
traduceri în versuri din autorii străini, precum:
Plângerea Moldovei sau Jalnica tragedie, poem compus de
Beldiman asupra revoluției greceşti de la 1821. Orest, tragedie
de Voltaire, tradusă de Beldiman. Henriada lui Voltaire, poem
tradus de Pogor. O parte din poemul lui Pope, tradusă de
Conachi. Epistolele Eloisei către Abeilard, traduse din Baur
Lormian, de Conachi... etc., etc.
Toate aceste scrieri au meritul lor în privirea versificării şi
a limbii, ades mlădiată cu mult talent; dar nu au putut exercita
vreo influență salutară asupra gustului pentru literatură în
epoca de care vorbim, fiind nerăspândite în public. Ele
probează că printre părinții noştri existau spirite cultivate
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distinse, ce simțeau nevoia de a‐şi lua zborul în sfera ideilor
înalte, însă nu erau seduse de prestigiul gloriei; căci lipseau
mijloacele publicității. Poeții scriau pentru mulțumirea lor,
precum diletanții fac muzică în singurătate, şi nu se îngrijeau de
soarta manuscriselor. Consecința inevitabilă a unei asemene
nepăsări a fost pierderea multor din autografe, care după
moartea autorilor au servit a acoperi gavanoasele cu dulcețuri.
Cămara se îmbogățea cu paguba literaturii.
În adevăr, demnul de laudă Asachi se încercase a fonda o
tipografie şi un jurnal: Albina românească, însă acea tipografie
zăcea în nelucrare din cauza lipsei de materie şi biata Albină era
condamnată a culege miere numai din florile grădinii domneşti.
Îi era oprit de a deştepta opinia publică, care pe la 1840 se
prezenta în ochii guvernului sub forma unui monstru
amenințător; dar îi era permis şi chiar impus a relata numai
ceremoniile de la Curte şi de la consulatul rusesc.
În adevăr, Asachi publică din când în când câte o
cărticică de învățătură elementară pentru şcoale şi câte un
calendar la începutul fiecărui an; dar şi în acele publicații
inocente el se găsea constrâns de asprimea unei cenzuri
neinteligente. Foarfecele cenzurii țineau locul spadei lui
Damocles deasupra capului fiecărui autor.
Dezvoltarea ideilor şi purificarea gustului literar se
resimțeau dar foarte amar de sistemul apăsător al guvernului, şi
avântul scriitorilor îşi frângea aripile, lovindu‐se de indiferența
publică ca de o stâncă. Bătrânii nu citeau decât viețile sfinților;
iar tinerii nu citeau nimic, disprețuind cărțile româneşti, şi
printre acei tineri numai un Alexandru Hrisoverghi şi un
Costache Negruzzi: rari nantes in gurgite vasto se băteau cu mâna
pe frunte, zicând cu desperare ca Chenier în ora morții lui: Et
pourtant j e sens que jʹai quelque chose la!
V
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Tabloul de mai sus va părea poate depins cu culori cam
mohorâte. Societatea este prezentată sub o lumină puțin favora‐
bilă; timpul este arătat cu un nămol de defecte şi de ridicole. E
drept, prin urmare, să examinăm şi părțile avantajoase ale
tabloului, pentru ca să ne facem o idee exactă de epoca
părinților noştri, epocă interesantă, de care ne ținem noi înşine
prin legături intime.
Am pretins că până la 1840 şi chiar mai încoace cu câțiva
ani, ideile şi principiile moderne înrădăcinate astăzi la noi nu
pătrunseseră încă în țară, că societatea purta sigiliul oriental, că
spiritul şi inima se luptau şi amorțeau sub suflarea otrăvitoare a
fanariotismului, că precum guvernul nu avea altă ambiție decât
aceea de a fi bine văzut la Petersburg, asemene boierimea nu
avea altă preocupare decât a fi bine văzută şi protejată de
guvern.
Am spus că generația stătută era înțelenită în vechile
datini şi privilegii, fără nici o dorință de a ieşi vreodată din
cercul lor; vom adăuga că tinerimea ce reprezenta viitorul țării
nu avea nici o însemnătate, nici o aspirare, nici o inițiativă şi
negreşit ea ar fi rămas pierdută în hăugaşul trecutului dacă unii
din părinții noştri nu ar fi avut ideea de a‐şi trimite copiii la
universitățile din Francia şi Germania. Această idee
providențială, acest act revoluționar, putem zice, a deschis
porțile României la toate reformele civilizatoare ce au năvălit la
noi şi s‐au împământenit cu o repejune fără exemplu în oricare
altă parte a lumii. Să fim drepți şi să ne închinăm cu respect şi
recunoştință dinaintea memoriei părinților. Ei prin traiul lor
păreau a face parte din secolul XVI, dar au avut meritul sublim
de a introduce în Patria lor un secol de progres şi de regenerare,
secolul XIX, adus din străinătate prin copiii lor.
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Glorie şi onor părinților noştri! Ei au pregătit viitorul, un
viitor plin de frumoase promiteri, care s‐au realizat în parte şi
din care se bucură generația de astăzi.
Acei oameni venerabili au undit în inima lor cea mai
sublimă aspirare: căci ei păstrau cu sfințenie în fundul inimii
calitățile moştenite de la străbuni şi neatinse de cangrena
fanariotismului. Pentru acei boieri demni, țara, numită moşie,
era cel mai scump odor, cea mai sacră avere strămoşească.
Demnitatea lor personală îi ținea pe picioare şi amenințători în
fața puternicilor intriganți de la Fanar, simțul lor de
naționalitate îi făcea a plânge, privind înjosirea Patriei lor,
căzută din culmea gloriei la rangul de un simplu paşalâc.
Respectul lor pentru persoana împăratului Rusiei era izvorât
din recunoştință, căci Rusia pusese capăt domnirii fanarioților,
ea reînviase tractatele vechi ale țării cu Turcia şi dotase
România cu o constituție mult mai liberală decât ale imperiilor
vecine. Ei au fost singurele coloane rămase al timpului
naționalității noastre; pe fruntea lor venerabilă aurora viitorului
reflecta razele sale; însă amar de naturile alese, de inteligențele
nerăbdătoare care trăiau în aşteptarea acelui viitor depărtat! C.
Negruzzi a fost una din acele naturi.
Crescut în țară sub privegherea părintelui său, el îşi
dezvoltă spiritul, îşi înmulți cunoştințele prin citirea autorilor
clasici, atât eleni, cât şi francezi, şi de la sine se înfrăți cu şcoala
romantică, al cărei şef era Victor Hugo. O oprire destul de lungă
în Basarabia şi Rusia de sud punându‐l în relație cu vestitul
poet Puşkin, gustul său pentru literatura modernă se afirmă
încă mai mult şi, ca prin un efect magic, el se trezi deodată cu o
avere bogată de idei noi, de poezii armonioase şi de stil curat
românesc. Avea, sărmanul, o comoară, şi nu se putea bucura a o
împărți cu nimeni, căci împrejurul său nimeni nu era în stare să
o prețuiască la adevărata ei valoare.
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Efect curios al legii de contraste! efect natural al
sistemului de opresie! Pe când stilul general arlechinat cu
grecisme, slavonisme, francisme mirosea a birocrație,
modelându‐se pe fraza stereotipă de aşa precum şi în urmarea
celor mai sus pomenite; pe când poezia lâncezea în versuri
trăgănate de 16 picioare şi şchiopăta sub forma de ode
linguşitoare către ministru, domn şi împărat, C. Negruzzi
traducea cu o măiestrie artistică baladele lui V. Hugo şi
minunata poezie a lui Puşkin Şalul negru. Limba lui era corectă,
versificarea armonioasă şi traducerea demnă de original.
Pe când clerul ținea într‐o mână discul drăgălaş şi în
cealaltă fulgerele afuriseniei, C. Negruzzi îndrăznea a scrie pe
Toderică, jucătorul de cărți şi să traducă, în colaborare cu A.
Donici, Satirele prințului Antioh Cantemir, în care se găsesc
pasaje ca următorul:
De vrei să fii episcop, c‐o mantie vărgată,
înfăşură‐ți trufia, îți pune lanț de aur,
Sub mitră strălucită ascunde‐ți capul tău
Şi sub o barbă lungă stomacul îmbuibat,
Diaconul să meargă cu cârja înainte.
Te‐ntinde‐ntr‐o caretă şi tot blagosloveşte
în dreapta şi în stânga când eşti plin de venin etc.
Pe când tradițiile istorice căzuseră în uitare şi faptele
glorioase ale strămoşilor noştri se pierdeau în întunericul
ignoranței, C. Negruzzi avu nobila dorință de a deştepta simțul
național prin poemul istoric Aprodul Purice. Acest mic poem
cuprinde tablouri de o rară frumusețe şi se deosebeşte atât prin
armonia versurilor, cât şi prin o energie de stil necunoscută încă
până la dânsul.
Începutul e pastoral şi încântător:
Ciocârlia cea voioasă prin văzduh se legăna
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Şi‐nturnarea primăverii cu dulci ciripiri serba,
Plugarul cu hărnicie s‐apucase de arat etc.
Iar cu cât poetul intră mai afund în sugetul său, versul
devine oțelit, şi când descrie lupta de pe malul Siretului, între
ostaşii lui Ştefan‐vodă şi armia ungurească a lui Hroiot, poemul
ajunge la înălțimea epică, în acel pasaj poezia descriptivă
produce efecte de minune în ochii şi în auzul cititorilor prin
nechezarea cailor, prin zângănitul armelor şi mai ales prin
eroismul domnului. Se cunoaşte că nu fără intenție Negruzzi
colora atât de viu tabloul său; lui îi plăcea să puie în fața
tronului imaginea sublimă a lui Ştefan, ca un contrast amar; îi
plăcea să arate boierilor degenerați din timpul său cum erau
acei de pe timpurile vitejiei, care, în loc de a trăi în trândăvie,
ştiau să moară cu sabia în mână pentru apărarea țării. Aprodul
Purice a fost o palmă dată de trecutul glorios prezentului
mişelit.
Pe când palatul domnesc era considerat ca un soi de
templu, iară domnul ca un soi de Buda nefailibil, C. Negruzzi
avea curajul a scoate la lumină imaginea cruntă a lui Alexandru
Lăpuşneanu şi a spune boierilor un mare adevăr: „Poporul e
mai puternic decât boierimea!ʺ
„Proşti, dar mulți!ʺ răspunde Lăpuşneanu vornicului
Moțoc, în scena măcelului din palat, atunci când poporul
adunat la poarta curții striga: „Capul lui Motoc vrem!ʺ Acel
răspuns al domnului: „Proşti, dar mulți!ʺ cuprindea în trei
cuvinte o adevărată revoluție socială. Prin urmare nuvela
istorică fu rău văzută la palat, rău primită de boieri; însă ea îşi
dobândi pe loc rangul cel mai înalt în literatura română, şi va
rămânea totdeauna un model perfect de stil, de limbă frumoasă,
de creație dramatică şi de o necontestată originalitate.
Nu mai enumăr celelalte păcate ale tinereților, toate
spirituale, atrăgătoare şi plăcute ca păcatul; însă voi declara fără
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nici o părtinire de veche amicie că valoarea scrierilor lui C.
Negruzzi, mare prin calitățile lor, se măreşte în proporție
colosală când gândirea mea se raportă la timpul de sterilitate în
care ele au fost produse, în anii de secetă rodurile copacilor sunt
mai cu seamă prețioase.
Bagajul literar al lui Negruzzi este mai puțin voluminos,
precum a fost şi acel al lui Prosper Merimée în Francia; însă
câştigă în calitate ce‐i lipseşte în câtime. El zicea: „Mai bine
vreau un armăsar arăpesc decât o herghelie tătăreascăʺ şi „decât
un câmp de măcieşi, mai bine un singur trandafirʺ. Avea multă
dreptate şi zicea un mare adevăr în limbajul său original: căci
mai bucuroşi să fim de a poseda în bibliotecă un singur volum
de păcatele lui Negruzzi decât o sută de tomuri ale unor literați
păcătoşi.
Am asemănat pe Negruzzi cu Merimée în privirea câtimii
operelor; acea asemănare o găsim şi în natura talentului şi chiar
a spiritului lor. Amândoi aveau condeie de oțel mlădios, cu care
ştiau a cizela foarte fin limba de care se serveau. Ei aveau
deopotrivă simțul estetic în producerile lor şi posedau acelaşi
farmec de narație. Orice întâmplare zilnică, orice istorioară cât
de neînsemnată, Negruzzi ştia să o prezinte sub forme
interesante, şi atât convorbirea lui variată, cât şi tactul purtării,
modestia şi blândețea caracterului său l‐au făcut a fi mult
simpatic contemporanilor săi.
Ca om politic, deşi rolul lui nu a fost însemnat, e de ajuns
să amintim aici că, fiind deputat sub domnia lui Sturza‐vodă, el
a fost exilat de două ori la moşia sa Trifeşti de pe malul
Prutului, pentru crima neiertată că avea idei liberale şi făcea
opoziție guvernului, însă şi diversele posturi ce a ocupat, de la
simplu diac de visterie, post în care intrau întâi feciorii de boieri
pe atunci, până la postul de ministru de finanțe, şi cariera
politică erau contrare gustului şi tendințelor sale literare, în
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nămolul de dele, adunate împrejurul lui de şicana proceselor, în
mijlocul lucrărilor seci de cancelarie, la care a fost condamnat o
mare parte din viață, el găsea timp a comite plăcute păcate,
colaborând la toate foile ce se iveau pe orizontul literar. Astfel:
Curierul de ambe sexele al lui Heliad, Albina lui Asachi, Alăuta
românească, Dacia lui Kogălniceanu, Progresul, România literară
ale lui Alecsandri, Lumina lui Hasdeu şi chiar Convorbirile
literare s‐au ornat cu mărgăritare ieşite din şiragul său. Însuşi
repertoriul teatrului național se îmbogăți cu două piese
originale, care au avut mare succes pe scenă: Doi țărani şi cinci
cârlani şi Muza de la Burdujeni; această muză a rămas un tip în
panorama noastră socială. Aşadar, ca membru al societății, C.
Negruzzi a fost o individualitate marcantă printre
contemporanii săi. Ca om politic, a fost liberal într‐un timp
unde liberalismul era periculos, căci îl amenința exilul.
Ca om de litere, a fost, este încă şi va fi mult timp în
fruntea prozatorilor români. Ca român, cu simțul de adevărată
naționalitate, să‐1 lăsăm însuşi a se exprima:
„Francez, neamț, rus, ce firea te‐a făcut,
Pământul tău e bine‐a nu uita,
Oricui e drag locul ce l‐a născut;
Eu, frații mei, oriunde‐oi căuta,
Nu mai găsesc ca dulcea Românie
De‐o şi hulesc câți se hrănesc în ea,
Corci venetici! ...
Dar oricum va fi, fie,
Eu sunt român şi‐mi place țara mea.ʺ
Mirceşti, ianuarie 1872
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