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Cu recunoștințǎ și profund respect dorim sǎ adu-
cem mulțumirile noastre tuturor celor ce au semnat 
materialele prezente ȋn aceastǎ revistǎ, pentru con-
tribuția lor valoroasǎ la realizare acestui numǎr spe-
cial dedicat orașului Iași. Mulțumim pentru ajutorul 
și ȋncurajǎrile primite.

O mirabilă intersectare din dragoste pentru un 
oraș far al istoriei și culturii românești.

Prețuire!Recunoştinţă!Respect!

Orient Românesc
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“Sunt romậni care n-au fost niciodatǎ la 
Iași, deși n-ar trebui sǎ fie niciunul. Iașul este mai 
mult decât o ilustră capitală a Moldovei. Printre 
zidurile sale sălășluiesc comori de artă pe care 
nici o urbe a României de azi nu le posedă cu 
atâta îmbelșugare“. 

Nicolae Iorga

Trecut-au anii peste noi, atât de 
firesc şi totuşi, parcă pe nesimţite, 
au trecut repede. Cu toţii am plecat 

ȋn lume, ne-am ȋmprǎştiat ca puful de pǎpǎdie, 
ca frunzele luate de vậnt…Se spune cǎ oriunde 
mergem lǎsam o parte din noi, fiecare loc ȋşi 
pune amprenta inimitabilǎ peste oameni. Dar 
sufletul ne rǎmane mereu ȋn locul unde ne-
am nǎscut, locul care reprezintǎ Alfa şi Omega 
existenţei noastre, locul care va sta mereu sub 
zodia iubirii. Locul de unde pentru prima datǎ 
am vǎzut şi am ȋnţeles lumea, unde farmecul şi 
minunea s-au ţinut prima datǎ de mậnǎ şi ne-
am desenat visele şi care rǎmậne mereu soclul 
pe care ne vom aşeza ȋnceputurile, luminile şi 
umbrele.Este hranǎ sufletescǎ şi spiritualǎ, este 
locul care lasǎ ȋn noi culoarea gậndului bun. 

Și ȋţi revin ȋn minte oameni 
minunaţi, pǎstraţi toatǎ viaţa ȋn suflet cu 
smerenie şi recunoştinţǎ şi locuri de care eşti 
legat. Ne reîntoarcem în locuri pline de emoţii 
sau revedem chipuri dragi  atunci când ne 
este dor. Și numai dorul poate străbate timpul 
şi spaţiul într-un mod unic. Fiecare amintire 
păstrează în ea o emoţie, o imagine, o stare. 
Clipe care au rămas în loc doar pentru că 
au o semnificaţie deosebită pentru sufletul 
nostru. Locul natal ocupǎ o poziţie unicǎ ȋn 
istoria fiecǎruia dintre noi, locul unde ne-au 
fost transmise valorile familiale, religioase, 
culturale. Un loc care mereu freamǎtǎ de 
viaţǎ care transcende spaţiul geografic. Loc de 
ataşament, loc de eternitate. Un loc etapǎ, un 
loc unde ne ȋntoarcem mereu pentru a aduna 
forţe noi pentru a pleca din nou.Un loc luminǎ, 
care ne surậde din depǎrtare ca un far care 
anunţǎ pǎmậntul şi ne garanteazǎ protecţia de 
care avem nevoie, care ne aşteaptǎ mereu cu 
zidurile, zgomotele şi parfumurile  sale …. Locul 
copilǎriei care nu ne pǎrǎseşte niciodatǎ.Un 
spaţiu geografic interior grefat pe o topologie 
realǎ, fǎrǎ de care nu existǎ nimic. Un mic 
cosmos aflat mereu la jumǎtatea drumului 

nostru prin praf de stele. Cậnd te reȋntorci 
şi-l baţi cu pasul, nu faci o plimbare ȋn oraş, 
te plimbi ȋn timp, ȋl asculţi şi mergi pe urmele 
tale, pe urme cotidiene, de luni, de ani, micro-
evenimente care nu sunt ȋnscrise ȋn nicio istorie-
memorie a oraşului, care-ţi aparţin numai ţie, 
unde ȋntelegi cǎ aici este adevǎrata ta istorie.  

Mitologia romanǎ numeste genius loci 
un loc care emanǎ o atmosfera particularǎ.  
Și cum sǎ redai ȋn cuvinte magia acestuia şi 
emoţia pe car o produce. Sunt locuri care nu 
cer amintire, le purtăm în sine ca un parfum 
care se lipeşte de pielea noastrǎ, iar  bǎtǎile de 
inimă îmbatǎ sufletul, o amprentǎ care rǎmậne 
pentru totdeauna, care te ȋmbracǎ ȋn albastrul 
cerului atunci cậnd ţi-e dor, potolindu-ţi setea 
de veşnicie. Iaşiul pentru mine este o stare de 
spirit romậneascǎ, acolo sunt «esenţele de 
lemn» cele mai bune sufletului meu.

La ȋnceput a fost dorul, apoi amintirile 
şi apoi au venit cuvintele pe care ȋncerc sǎ le 
potrivesc ȋntr-o formǎ care sǎ semene cu mine. 
Altfel spus, a ȋnceput o călătorie  spre mine şi 
spre a locului zidit ȋn inima mea, pictat ȋn suflet 
şi purtat mereu ȋn gând, acolo unde am vǎzut 
prima oarǎ lumina zilei.

IAȘI, atật de simplu, patru litere dar care 
pentru mine reprezintǎ o istorie ȋntreagǎ. 

- I vine de la iubire, sentimentul cel mai 
pur, cel mai adậnc, care dǎ culoare vieţii. 

- A de la acasǎ, acest loc sfậnt, 
binecuvậntat, acolo unde fiecare dintre noi 
simte sentimentul de siguranţǎ, de linişte şi 
pace.  

- Ș de la şiraguri de şoapte care ţes 
poveşti despre oameni, locuri şi fapte …şi ȋncǎ 
un 

- I de la ie, izvor, inimǎ şi tot ce ţine de ţara 
romậneascǎ, şi din nou iubire pentru cǎ existǎ 
o singurǎ mǎsurǎ a iubirii, aceea de a iubi fǎrǎ 
mǎsurǎ… Un loc de iubit care dǎruieşte tuturor 
emoţii şi fiori. Iubirea este un mare cuvậnt al 
omenirii. Dar nimeni nu a studiat-o, a trǎit-o. 
Iubirea face parte din om, este un izvor interior 
de energie, izvor nesecat de inspiraţie, dărurire 
şi nemurire. Iubirea nu este ceva ce primeşti, 
este ceva ce dai. Iar Iaşiul este ȋntậlnirea cu 
dragostea.

Cậnd spun Iaşi, parcǎ aş porni ȋntr-o 
cǎlǎtorie spiritualǎ, care prin natura ei este 
o ȋntoarcere, o introspecţie, o conectare cu 
sursele Universului. Iar din  aceastǎ cǎlǎtorie 
aflu cine sunt cu adevǎrat.  Existǎ “ceva” ȋn 
oraşul acesta pe care n-am sǎ-l pot pune 
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niciodatǎ ȋn cuvinte, oricật m-aş strǎdui. E 
magie, inimǎ, istorie, oameni dragi şi zậmbete, 
şi culori, şi doruri, şi amintiri, colţuri de strǎzi 
şi colţuri de suflet, poezie, biblioteci, plopi fǎrǎ 
soţ, copaci şi flori, grǎdini, case vechi, obloane, 
bunici, luminǎ şi poveşti. Aici culorile sunt mai 
vii şi sufletul rămâne mereu verde ca smaraldul.
Un loc cald, plin de bunǎtate, generozitate şi 
frumos, un loc iubire, luminǎ,culoare.

E un oraş pe care-l mậngậi cu inima. Un 
oraş care are suflet, şi o energie pe care o simţi, 
care emană şi coboară din imaterial, are o aură 
invizibilă, dar presimţită. Un oraş de poveste şi 
poezie, unde totul ȋncepe cu  a fost odatǎ ca-n 
povești, a fost ca niciodatǎ  şi poveştile sunt 
nemuritoare… un oraş plin de emoţie, care 
rǎscoleşte amintiri de neşters pentru mulţi 
dintre noi. 

Cu toţii cunoaştem impunǎtorii şi 
parfumaţii tei ai Iaşului. Primǎvara, atunci cậnd 
ȋnfloresc, dealul Copoului şi strǎzile se umplu 
de aroma lor ameţitoare. Pentru Iaşi, teiul nu 
este un simplu copac, este un reper istoric, o 
emblemǎ, face parte din patrimoniul oraşului. 
Sǎ stai la umbra unui tei privind la cerul peticit 
de nori, sǎ iroseşti clipele doar pentru luminǎ, 
linişte şi un gậnd, fǎrǎ sǎ-ţi pese cǎ fǎrậmi din 
timp se risipesc …

De la bǎtrậnul Tei argintiu al lui Eminescu 
vechi de mai bine de un sfert de secol care 
rezistǎ pậnǎ astăzi, la teii  de pe bulevardul 
celebru care traversează oraşul din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, acest arbore 
este sacru la Iaşi, copacul care vindecǎ suflete 
şi a devenit un adevărat simbol al oraşului. Este 
cunoscut, arborele reprezintǎ de mii de ani 

microcosmosul creaţiei universului. Niciodatǎ 
un arbore nu a fost adorat doar pentru el 
ȋnsuşi,ci ȋntotdeauna ceea ce prin el se relevǎ, 
pentru ceea ce implicǎ şi semnificǎ. La Iaşi teiul 
reprezintǎ universul poeziei.  

Da, dragostea urbanǎ existǎ. La Iaşi 
simţi cum se estompeazǎ limitele materiale 
ȋntre corp şi strǎzi. Am cunoscut ȋn viaţa mea 
trei tipuri de pasiuni: pasiunea care ţi-o poate 
trezi o persoanǎ, cea generatǎ de spirit (carte, 
operǎ de artǎ, muzicǎ, formare ȋn general) şi 
cea declanşatǎ de un oraş. Ȋncerci sǎ exprimi 
aceastǎ dragoste care devine veşmânt în care 
ȋţi îmbraci iubirea şi observi cǎ ia mai multe 
forme, mai ȋntậi devine prozǎ, apoi poezie ca ȋn 
final sǎ devinǎ evanghelie. 

      Toate oraşele au o frumuseţe exterioară 
şi o frumuseţe interioară. Frumuseţea 
exterioară este reprezentată de spaţiul fizic 
construit şi neconstruit. Frumuseţea interioară 
este reprezentată de oamenii care trăiesc în 
oraş. Spaţiul urban este un spaţiu afectiv şi 
antropologic fiind ȋncǎrcat de semnificaţii. De 
fapt forma urbanǎ este identificatǎ cu forma 
umanǎ, este un loc comun, ancestral, un ideal 
de echilibru şi armonie. Din aceastǎ cauzǎ 
arhitectura unui oraş imitǎ natura şi corpul 
uman. Geografia omului, antropogeografia sau 
geografia umană fac parte din geografia vieţii 
sau biogeografia. Omul ca locuitor şi produs al 
mediului sǎu geografic (natural şi social) este 
profund legat de locul lui de origine.

Fiecare dintre noi este mậndru de 
originile sale, din aceastǎ cauzǎ vrem sǎ ne 
identificǎm mai bine şi sǎ arǎtǎm de unde venim. 
Fiecare oraş are istoria lui particularǎ.  Trǎiesc 
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de 30 de ani ȋn Beirut, celebra capitalǎ libanezǎ 
numitǎ cậndva Perla Orientului Mijlociu. Dar 
am în mine un fel de nostalgie pe care nu o 
pot descrie, Iaşul este oraşul pe care îl cunosc 
cel mai bine şi cel mai apropiat sufletului, este 
capitala sufletului meu. Aici m-am nǎscut, aici 
am învăţat cele mai frumoase lecţii cu care am 
pornit ȋn viaţǎ.  La Iaşi timpul se opreşte, curge 
domol, vorba devine mai dulce, iar oamenii nu 
uitǎ să zâmbească. Aici am învăţat să merg şi să 
râd, să iubesc, să plâng, să visez şi să scriu. Cậnd 
merg pe strǎzile lui, ȋi simt vibraţia, ȋi descopǎr 
de fiecare datǎ istoria şi simt sub tǎlpi veşnicia.

Ȋnconjurat de şapte coline, dintre care 
patru sunt dominate de mǎnǎstiri , iar crucile 
lor unesc pǎmậntul cu cerul,Iaşul are un farmec 
şi o frumuseţe aparte. Nu este un oraş simplu, 
e o poveste unică şi inconfundabilă, ȋi apreciez 
fiecare colţ, fiecare razǎ de soare, strop de 
ploaie şi fulg de nea.  Oraşul visurilor, bucuriei, 
tristeţii, speranţei, creativităţii şi, în final, al 
vieţii mele. Acest oraş face parte din istoria 
mea pe care o scriu zi de zi, oriunde m-aş afla, 
un hrisov al amintirilor vii. La Iaşi anotimpurile 
strǎlucesc, toate tuburile de guaşe şi acuarele 
ale unui pictor entuziast sunt revǎrsate pe 
strǎzi.Un oraş unde viaţa capǎtǎ o blậndeţe şi 
o ambianţa magicǎ.

Ȋn fiecare primǎvarǎ, ce bucurie pentru 
ochi şi ce spectacol al naturii se desfăşoară pe 
dealul Copoului, pe bulevardul Ștefan cel Mare 
făcut la pas, cu opriri la catedrală, ȋn parcul 
teatrului la o vorbǎ molcomă cu oamenii! 

Fosta capitalǎ a Principatului Moldova, 
atestat ȋn documente scrise din anul 1408, s-a 
dezvoltat ȋn mod firesc, la intersectia unor vechi 
drumuri comerciale ȋn perioada medievalǎ. Pe 
vremuri lega drumurile comerciale din nordul 
şi vestul Europei cu sud-estul continental şi 
Orientul Apropiat. Devenit capitala unuia 
dintre puţinele state care figurau pe hǎrţile 
primilor mari cartografi, din secolul XVI, Iaşiul 
s-a dezvoltat continuu, şi-a marcat evoluţia prin 
amprentele valorice deosebite ȋn plan cultural- 
spiritual, pǎstrậnd şi ȋn prezent, intacte, multe 
dintre mǎnǎstirile-fortǎreţe construite de-a 
lungul secolelor. Polii centrali ai oraşului cu 
locurile sacrului beneficiazǎ de o aurǎ specialǎ. 
Existǎ o sacralitate a esenţei religioase care 
ȋmbibǎ spaţiul, se dezvǎluie, se afirmǎ şi existǎ 
şi o altǎ formǎ de sacralitate, cea a moştenirii 
monumentale. 

Fiind un oraş cultural prin excelenţǎ, 
aici ȋncǎ din sec.XIX formele universale ale 
expresiei creative au căpătat un nou ritm, şi 
au pus amprenta pe cultura şi spiritualitatea 
romậneascǎ.

Ȋmi iubesc oraşul şi am certitudinea că 
oriunde mă va duce soarta, Iaşul va rămâne 
în inima mea pentru totdeauna. E ca o iubire 
veche la care te-ntorci iar şi iar, ca un cậntec pe 
care nu uiţi sǎ-l fredonezi niciodatǎ, indiferent 
unde ajunge sǎ te poarte viaţa. Un oraş plin de 
iubire, o continuǎ metaforǎ umanǎ care ȋncepe 
cu cuvậntul acasǎ.

Iar acasǎ este locul unde ne-am 
format,am avut vise,am ȋnceput sǎ credem în 
ele şi sǎ facem tot ce putem sǎ le atingem, plini 
de ȋncredere, gậnduri şi sentimente. Acasǎ este 
locul unde te simţi ȋntotdeauna binevenit,locul 
unde pǎrinţii dragi ȋţi alinǎ orice durere şi te 
vindecǎ de toate.

Strǎzile lui sunt poezie adǎpostitǎ ȋn 
inimǎ, scrisǎ cu cernealǎ invizibilǎ. Chiar dacǎ 
vezi cǎ nu-i totul perfect (şi nicǎieri ȋn lume nu 
exista perfecţiune) dragostea pentru oraşul 
tǎu rǎmậne nealteratǎ.  Fiecare colţ al acestui 
oraş ascunde un crâmpei din istoria noastrǎ. 
Iaşul a fost şi este capitala Moldovei, oraş 
indispensabil Romậniei. Au trecut  secole peste 
acest oraş, el este spaţiul tuturor moştenirilor 
romậneşti. 

Iubesc Iaşul pentru istoria şi legendele 
sale, pentru străzile care îmbină vechiul cu noul 
ȋntr-o tulburătoare simbioză, un mister care 
atrage. 

Iubesc  Iaşul pentru sărbătorile sale, 
pentru starea de seninătate cu care mă învăluie 
ȋn fiecare varǎ când îi bat străzile. Iubesc Iaşiul 
pentru terasele colorate, pieţele de flori, 
spectacolele de teatru, pentru târgurile de 
carte, pentru anticariate, librării, biblioteci şi 
strǎduţele mici ȋnmiresmate de parfumuri fine 
şi arome de flori, descoperind astfel locuri 
inedite, care sǎ ȋţi rǎmận ȋn suflet şi unde ȋţi 
poţi bucura privirea şi odihni spiritul.

Iubesc Iaşul pentru personalităţile sale 
unice precum Eminescu sau Creangă, Ionel 
Teodoreanu, Mihail Sadoveanu, Garabet 
Ibrǎileanu, Topậrceanu, Theodor Palady, Dan 
Hatmanu, Sergiu Celibidache şi mulţi alţii 
care au stârnit în mine dorinţa de a citi, de a 
ȋnvǎţa, mi-au dat  aripi mereu întinse spre zbor 
şi cunoaştere. Iubesc Iaşul pentru tot ceea ce 
reprezintă. Va fi mereu locul unde mǎ întorc cu 
drag, ca să-i arăt că nu l-am uitat şi să-i spun 
că peste tot  în lumea largă, vorbesc despre 
frumuseţea lui şi cǎ rǎmậne pentru totdeauna 
oraşul care a cucerit definitiv  sufletul meu şi ȋl 
iubesc.Pentru Iaşi mereu o bǎtaie de inimǎ şi 
un gậnd bun. 

Anca Cheaito, Liban
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Nu mai constituie un secret faptul 
că Iaşul de-a lungul vremii a 
polarizat interesul cronicarilor, 

filosofilor, scriitorilor, istoricilor, oamenilor 
de teatru, arhitecţilor, primarilor, generalilor, 
generînd o întreagă bibliografie, din care 
rezultă un impresionant repertoriu de imagini, 
fantasme, proiecţii, investiri simbolice sau 
stereotipuri mentale legate de Iaşi şi de ieşeni. 
Pentru cǎ timpul nu prea are răbdare cu noi, 
voi încerca să ofer în cele ce urmează cîteva 
proiecţii autoimagologice ale ieşenilor pentru 
a putea releva nişte dominante. Am identificat 
numeroase studii din care poate fi decupata 
imaginea ieşenilor, dar ne vom opri în mod 
special asupra lucrărilor, Iașii și locuitorii săi 
în 1840 de Alecu Russo, Iașii în 1844 de Vasile 
Alecsandri, Păcatele tinereților de Costache 
Negruzzi, Iluzii pierdute de M.Kogălniceanu, 
Suvenire și impresii de călătorie în România, 
Bulgaria, Constantinopole de Dimitrie Ralet, 
Iașii precum erau de Gala Galaction, Cronica 
unui mizantrop de G.Călinescu, Ieșenii toți 
se nasc cu geamantanele în mână de Ion 
Minulescu, Fiziologia ieșeanului de Nicolae I. 
Popa, Masa umbrelor de Ionel Teodoreanu, 
Ciudata personalitate a Iașului de Petru 
Comarnescu şi doar din lipsa de timp mǎ voi 
opri la acest autor, deşi avem încă foarte multe 
portrete demne de tot interesul.

Focalizînd proiecţii extrem de diferite, 
Iaşul se relevă în aceste scrieri drept un veritabil 
spaţiu al contrariilor, al hibridităţii inedite, al 
tranziţiei inerente, denunţate de fizionomia 
orientală şi de cea europeană. Aceste 
însemne ale spaţiului ieşean vor fi surprinse 
cu multă acuitate de prozatorii paşoptişti, 
pentru care Iaşul devine acel axis mundi, acea 
oglindă retrovizoare, prin prisma căreia sunt 
interpretate vremurile, locurile, personajele.

În accepţia lui Alecu Russo ieşanul se 
identifică cu tipul daco-romanului - “cu căciula 
pe-o ureche, nalt şi voinic, cu vorba deschisă, 
pitorească şi energică”, cu care are în comun 
următoarele: “În mişcări e domol; e liniştit, însă 
fără milă, brutal şi sălbatic, ca un puhoi revărsat 
cînd se răscoală pentru dreptul lui; ca un miel, 
cînd ştii cum să-l iai; ignorant nu din vina lui, 
ci din pricina unui lanţ lung de împrejurări, 
păstrînd totuşi în ignoranţa lui un bun-simţ 
preţios şi o judecată dreaptă; adesea filozof cu 
atît mai surprinzător, cu cît mai puţin te aştepţi 
la aşa ceva; ascunzînd sub învelişul acesta, 
care pare gros la prima vedere, simţămîntul 
soartei lui nedrepte” (p. 230). Spiritului domol 
i se adaugă acest moale “far niente”, osteneala 
fiind duşmanul ieşeanului, chinuit de “boala 
plictisului”, aspecte denunţate, între alţii, şi de 
Costache Negruzi: “Ieşenii iubesc liniştea şi acel 
drag farniente din care se alcătuieşte cea mai 
mare parte din viaţa lor. Osteneala i-ar omorî. 
Pentru ce să îmblu pe jos, dacă am trăsură?” 
Atît Alecu Russo, cît şi Costache Negruzzi reţin 
monotonia şi “golul înspăimîntător” specifice 
locuitorilor acestui spaţiu, pentru care a căuta 
să-ți omori vremea devine dezideratul suprem. 
Pentru Vasile Alecsandri, “ieşeanul este o 
fiinţă amfibie care trăieşte jumătate din viaţa 

IAȘUL ȘI IEȘENII:
 STUDIU DE (AUTO) IMAGOLOGIE

Conf. Univ.Dr. Diana VRABIE – 
Universitatea de Stat ˮAlecu Russoˮ 
-Bǎlți, critic și istoric literar, Membru 
al Uniunii Scriitorilor din Romậnia și 
Republica Moldova
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lui pe uscat şi care înoată în tihnă cealaltă 
jumătate. Viaţă plăcută şi vrednică de dorit! 
Noi o recomăndăm tuturor iubitorilor de trai 
molatic”.

Tatonînd fizionomia etnografico-
spirituală a Iaşiului, Alecu Russo descoperă un 
spaţiu al plictisului, al blazării, al ignoranței, ce 
generează o “viaţă de nelucrare, de lene, în 
care inteligenţa veşnic doarme, viaţă care nu 
ştie să-şi ascuţească prin activitate şi muncă 
plăcerile şi zilele ei uniforme” (p. 237). Ca şi 
în nuvela lui Costache Negruzzi, Iaşul apare ca 
un spaţiu al metehnelor (”noi vegetăm într-o 
înţepeneală letargică, între slujbe uşoare şi 
venituri îndestulătoare, pentru a ne ţine acelaşi 
fatal dolce far niente”), unde “întîietatea” o 
deţine snobismul (”în dezastruosul ridicol de a 
dispreţui tot ceea ce miroase a moldovenesc”), 
ipocrizia şi falsul (”Din respect pentru amorul 
propriu ori părul cărunt al unei rude, trebuie 
să taci; pentru a nu călca cele dintîi principii 
de politeţe, nu ai decît liberul zîmbet sardonic 
al celui care se respectă, cînd auzi scăpînd 
năzdrăvănii necontenite din gura unei 
cunoştinţe onorate, ori a unei persoane pe 
care din pricina unei legături intime trecute s-o 
respecţi” (p. 237), formalismul (”Să nu se mire 
nimeni de uscăciunea boierilor noştri, care 
preţuiesc traiul lor lenevos şi se bucură cînd 
văd adînci şi repetate saluturi de pălării... Spre 
a nu face vreo stîngăcie, apoi pornesc deodată 
vorba despre anotimpuri, despre schimbările 

vremii, despre vremea urîtă şi frumoasă…” (p. 
243).

Alecu Russo întreprinde un veritabil 
studiu “fiziologic” în care ieșenii sînt văzuți  
captivi ai propriilor tabieturi, robiți unor 
“invidii tare prostuțe”, adînc “blazați față de 
toate”, chinuiți de “boala plictisului”. Mai mult, 
autorul îşi concepe textul şi ca pe un roman 
al firii ieșeanului: “Trebuie să mai adăugăm la 
numeroasele ridicole ale oamenilor noştri de 
duh şi faptul că învinuiesc ţara de lipsa ei de 
mişcare şi nu se gîndesc că chiar ei sînt cea 
dintîi pricină. Trufia aristocratică găseşte atîtea 
plăceri secrete în izolarea aceasta! Printr-o 
fatalitate oarbă şi foarte convenabilă, pentru 
că toate familiile cu trecere sînt înrudite mai de 
departe ori mai de aproape, înţelegerea a fost 
surghiunită din oraş. Fiecare casă e o cetăţuie 
înarmată cu ţepi, limbile ascuţite ale tuturor 
partizanilor, atît femeieşti, cît şi bărbăteşti. 
Uşurătatea şi vorbele rele sînt îndeletnicirea 
cucoanelor, şi lenea, deschisă zgomotelor străzii 
şi noutăţilor cronicei moravurilor, — partea 
bărbaţilor ” (p. 240). Naratorul scanează ironic 
portretul ieşeanului, care, dincolo de metehnele 
sale, rămîne un simpatic adept al sloganului 
“lasă-mă să te las”. El denunţă retorica ieșeană 
şi demagogia diplomatică care “degenerează în 
intrigă clasică”. Bonomia ieşenilor, este doar o 
aparenţă, în viziunea sa: “La cea dintîi vedere, 
oraşul nostru pare alcătuit numai din fraţi buni, 
dar cercetaţi-l mai de aproape şi pe urmă să 
staţi cu mine de vorbă”.
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Din jocul imagologic pe care îl 
întreprinde Alecu Russo, ieşenii ies refractari 
la nou: “ţin la obiceiurile vechi, cum ţinem noi 
la obiceiurile nouă, cu putere, cu disperarea 
unei cauze ameninţate de apropiată şi 
inevitabilă descompunere”), patriarhali şi 
conservatori (”Dar într-o societate meschină 
şi plină de vorbării, ca a noastră, a îndrăzni 
să te deosebeşti de concetăţeni ori, ce e mai 
rău, de membrii acestei vaste familii, care 
prin ramificaţiile ei, mai mult sau mai puţin 
depărtate, alcătuieşte boierimea mare, — a 
îndrăzni să arunci obiceiurile şi datinile vechi, 
a voi să creezi o reunire aleasă însemnează să 
te pui rău cu lumea bună” (p. 241), ignoranți, 
avînd “intelegenţa şi imaginaţia niciodată 
deşteptate”, formaliști, arătîndu-se înrobiţi de 
“prejudecăţile noastre de rang, de drepturi, de 
interese, de mică vanitate, uitate în străinătate, 
pe care însă cu plăcere le găsim la întoarcere” 
(p. 240). Comoditatea nativă nu le permite să 
renunţe la convenţiile prestabilite, dovedindu-
se mai degrabă obedienţi şi dispensabili. 

O privire ostentativ caricaturală asupra 
societăţii ieşene “cu pretenţii” este oferită şi 
în Iluzii pierdute. Un întâi amor: “Fieştecare 
bărbat, fieştecare femeie se socoate fenixul 
sexului său, observă naratorul. Bărbaţii se socot 
diplomaţi, administratori, legislatori, oşteni, 
magistraţi, artişti, pîn’ şi oameni cu duh, pîn’ 
şi patrioţi si oameni cinstiţi. Damele asemene, 
mai ales acele care au fost pînă la Viena, se 
socot cele întîi dame din lume; se socot cu duh, 
cu frumuseţă, cu talent; au mai ales pretenţia 
a cunoaşte a fond arta salonului, l’art du salon, 
cum zic dumnealor, şi cu toate aceste duhul 
dumilorsale stă în cancanuri de tîrguşoare, în 
nişte proaste clevetiri; frumuseţa şi formele 
le sînt aduse în cutii de la Paris împreună cu 
capelele şi rochiile”.1 Spirit critic, prin excelenţă, 
Mihail Kogălniceanu se dovedeşte un persuasiv 
comentator. Observă, propune, sugerează, 
sancţionează modul acesta de existenţă tipic 
provincial, cantonat într-o vanitate goală.

Dimitrie Ralet, autorul unui singur 
volum, ca şi Ion Codru-Drăguşanu,  ne lasă, în 
descendenţa schiţelor provincialului, lansate de 
Mihail Kogălniceanu sau de Costache Negruzzi 
o adevărată fişă de temperatură a ieşeanului. 
El retine cîteva însemne comportamentale 
ale acestuia, cum ar fi: orizontul provincial, 
pesimismul impregnat de nostalgia vâltorii 
“capitaliei”, pe care şi-l cultivă deliberat: “Cu 
toate ceremoniile şi buna primire, ieşeanul 
presimte c-o să moară de urât, ca într-o 
surghiunie. Târgul îi pare pustiu, lipseşte vuietul 
capitaliei care poate-l ajuta de nu i se mai alege 
vorba. Orizontul provincial îl apasă cu întinderea 

1- Mihail Kogălniceanu, Iluzii pierdute. Un întâi amor, 
in Scrieri literare, istorice și sociale, ed. cit, p. 31.

şi monotonia sa”2. Simandicos şi plin de fițe, 
“ieşanul de vra să meargă piste drum, îi trebuie 
trăsură, pe jos nu se micşorează a umbla; poate 
se şi teme că nu-l vor alege din norod. Singur nu 
se poate sluji, ca provincialul; altul îl îmbracă, 
îl dezbracă, îl încalţă, îl scutură, îl piaptănă, 
numai nu-l hrăneşte şi nu-l ţesală”.3 Autorul 
distinge între ieşeanul băştinaş şi “provincialul 
aşezat câte zece luni pe an la Iaşi”, cel din urmă 
fiind doar “părechea ieşanului crai de frunte şi 
numai plămădeala adevăratului ieşan”, întrucât 
“prin intrigi se face casnic, prin linguşiri prinde 
la nas, prin crăii place, îndatoreşte cu bancuri 
ş.a. Aşa i se deschid toate uşile, toate mesele, 
ba îl vezi răsărind politiceşte, ca o ciupercă din 
gunoi”4.

Având în vedere că mentalitatea 
colectivă presupune “un ansamblu al modurilor 
de a percepe, judeca, acţiona, caracteristic 
“spiritului” unui grup, unei epoci”5, “ansamblu 
de obiceiuri intelectuale, de credinţe, de 
convingeri, de comportamente caracteristice 
unui grup”6, “fel particular de a gândi al unei 
colectivităţi”7, “ansamblu de opinii, prejudecăţi 
şi credinţe care influenţează gândirea indivizilor, 
a grupurilor umane, a popoarelor”8, valenţele 
acesteia pot fi identificate, plecând de la 
aceste texte pe care ni le furnizează filantropic 
generaţiile de scriitori. 

În tentativa de a-i decripta (în)semnele, 
scriitorii realizează veritabile studii ale 
mentalului colectiv ieşean. Spre exemplu, G. 
Călinescu deghizat sub pseudonimul Aristarc, 
în “Jurnalul literar”, ne decodifică în Cronica 
unui mizantrop unele mărci ale psihologiei 
ieşene, în tuşe necruţătoare: “Ieşeanul e un 
cetăţean care visează cu ardenţă desfiinţarea 
totală a oraşului lui şi mutarea populaţiei, 
în masă la Bucureşti. Decăderea Iaşului vine 
din sentimentul nemărturisit al ieşeanului că 
Iaşul nu face două parale, că soarele răsare 
la Bucureşti. Când un ieşean declamă: “Iaşul 
nostru cultural, nu-l credeţi. E un fel de a se 
scuza că nu e încă în Bucureşti…”9. În acelaşi 
sens se pronunţa şi Ion Minulescu, în Ieșenii toți 

2- Ionel Teodoreanu, op. cit., p. 252
3- Dimitrie Ralet, Suvenire și impresii de 

călătorie în România, Bulgaria, Constantinopole, 
București, Editura Minerva,  1979, p. 252

4- Ibidem, p. 255.
5- Braudel Fernand, Gramatica civilizațiilor, 

București, Editura Meridiane, 1995, p. 52.
6- Culianu Ioan Petru, Eros și magie 

în Renaștere, 1994, p. 119. 
7-Alexandru Duţu, Dimensiunea umană a 

istoriei, București, Editura Meridiane, 1986.
8- Freud Sigmund, Totem și tabu, 

Editura Humanitas, 1991, p. 43.
9- Aristarc, Cronica mizantropului, în 

Jurnalul literar, 28 mai 1939, p. 4.
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se nasc cu geamantanele în mână, asemănând 
Iaşul cu Marsilia: “Iaşul faţă de Bucureşti – în 
România – e ca şi Marsilia faţă de Paris - în 
Franţa. Și unii şi alţii sunt interesaţi numai că se 
cred victime reciproce”. 

Gala Galaction în Iașii precum erau 
reţine dimensiunile spirituale ale ieşenilor: 
intelectualitatea, religiozitatea, profunzimea, 
moralitatea: “Era în acest oraş domnesc, 
cuprins de melancolia amintirilor prea mari, 
purtate de un prezent prea micşorat, mai mult 
suflet, mai multă inteligenţă şi mai mult cult 
pentru cele intelectuale, decât în oricare alt 
centru românesc. Înţelegeai din ochii celor cu 
care te întâlneai, în uliţele lor întortocheate 
(dacă erau altceva decât bieţi muncitori cu 
palmele), că în odăiţa de unde coboară, au lăsat, 
pe masă, cu foile deschise, un poet, un filosof, 
un sociolog, Biblia sau Talmudul … Seara, când 
mă rezemam în fereastra mea şi priveam, din 
deal la vale, miile de luminiţe care se aprindeau 
în Iaşi, mă întrebam – cum nu-mi venea 
niciodată să mă întreb la Bucureşti: la câte din 
aceste luminiţe, studiul celor sfinte sau al celor 
profane, încovoaie trupul şi înalţă sufletul? 
Firea molcomă a moldovenilor, idiomul lor 
bemolizat şi muzical sporeau impresiile mele 

de spiritualitate şi mângâiau văzul şi auzul meu, 
celui sosit din Bucureşti”.10 

Plecând de la ideea că “orice se 
întâmplă într-o societate omenească vine 
din starea ei de spirit, din felul cum este 
alcătuirea ei sufletească în acel moment”11, 
Iaşul îşi modelează locuitorii după propriul 
chip: molcomi, spirituali, indolenți, refractari la 
înnoiri, profund ancorați în trecut şi purtători 
au unei pasivități orientale. “Radiografia” 
tîrgului înregistrează următoarele “simptome”: 
provincialismul, monotonia, solitudinea, 
contradicția, deprimarea,  ignoranța, trufia, 
lipsa de duh, invidia, formalismul - toate acestea 
reflectîndu-se într-un anumit tip de conştiinţă 
specifică Iaşiului. Autocompătimirea se relevă 
frecvent în discursurile ieşenilor. Există şi 
tendinţa de autopersiflare a unei comunităţi, 
care face haz de necaz, în loc să se revolte, pe 
fundalul unei lumi fluide unde lucrurile nu se 
iau în serios.

Mai puţin elogios, Nicolae I. Popa 
realizează o adevărată “fiziologie a ieşeanului”, 
plămădită dintr-o oarecare lipsă de inițiativă 

10- Gala Galaction, Iașii precum erau, în Opere alese, 
vol. I, București, Editura pentru Literatură, 1961, p.16.

11- Nicolae Iorga, Cum se creează o stare de spirit, în 
Sfaturi pe întuneric, ediție îngrijită de Valeriu Râpeanu 
și Sanda Râpeanu, Editura Militară, 1976, p. 107
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şi resemnare, flexibilitate şi timiditate, orgoliu 
şi reverie, condimentate cu nota unui fatalism 
congenital (”Prea evoluat pentru a accepta 
lupta în orice condiţii, s-a lăsat depăşit de viaţă, 
prea diletant pentru a se disciplina, el trăieşte 
în “marginea vieţii”, mulţumindu-se cu icoana 
pe care singur şi trudnic şi-o făureşte. Trăieşte 
în “speculaţie spectaculară”, convins că înşeală 
viaţa, - deci ştie că bătrâneţea îl va desvălui 
brutal, arătându-i ce a însemnat în realitate…
”12). Apelând la psihologia filosofică, autorul 
încearcă să proiecteze portretul psihologic 
şi să demonstreze predispoziţia spre arte a 
ieşeanului: “…Ieşeanul este un psihastenic, 
condamnat să-şi împuţineze fiinţa, elanul şi 
funcţia, din lipsă de încredere şi vitalitate. 
De aici probabil compensaţia prin artă şi 
literatură, care absorb forme de nădejdi şi de 
vis nerealizate”13. Trăind cel mai adesea în 
“evaziuni succesive: refugii literare în trecut, 
în vis, în exotism, în fantastic, în “paradise 
artificiale” sau în deprinderea cu ideea de 
moarte”, ieşeanul rămâne un romantic după 
formula lui Novalis, un mistic închis în micul 
univers artificial, pe care şi l-a construit 
laborios, “torturat de îndemnuri sterile şi de 
speranţe ce abia mijesc”, un om de gust fin, 
ştiind să întreţină “o conversaţie vie şi cu miez”.

Reţinând rând pe rând “legea efortului 
minim”, complexul de inferioritate, vecin cu 
cel de superioritate, mândria trecutului, lipsa 
voinţei de a trăi, spiritul critic, vocaţia prieteniei, 
autorul conchide că “ Ieşeanul este o realitate 
psihologică, bine conturată. Iar Ieşenismul este 
un stil de viaţă”.

Portretul ieşeanului lui Ionel Teodoreanu 
rezultă din vorba puţin molatecă, “cu “măi”, “bre 
omule”, “oleacă”, “tăti cele”, “iaca bre”, “ista”, 
“ceia” şi “iracan de mini”, mergând tare domol 
(că doar nu dau turcii), şi cam strâmb pe călcâie 
(scâlciate mai la toţi); cu pantalonii răsuciţi să 
nu-i feştelească ba glodul, ba colbăraia, ba 
toanele dezgheţului, ba-te-miri-ce (rar ieşean 
fără pantaloni suflecaţi), cu pălării romantic 
vaste, cu părul lung-prelung, aducând mai 
mult a chică, revărsat pe ceafă şi pe tâmple, 
cu mare avânt al obrajilor neraşi pentru barbă 
(muscă, ţăcălie, barbişon, barbete, barbă şi 
cascadă popească), cu multă tragere de inimă 
spre pahar (nu cu apă); cu galoşi care depăşeau 
mereu anotimpul lor firesc, cu cortel şi când 
plouă, şi când este soare (parcă ce, strică?) şi 
cu vorba (plină de ifos şi de rouă): “Noi iştia de 
la Ieşi”.14

12-  Nicolae I. Popa, “Fiziologia ieșeanului”, 
în “Însemnări ieșene”, 1936, nr. 3, p. 89.

13- Ibidem, p. 90.
14- Ionel Teodoreanu, Masa umbrelor, Iași, 

Editura Princeps Edit, 2011, p. 104.

Dacă pentru paşoptişti, ieşeanul este 
purtătorul “amestecului de inovaţii altoite 
pe vechile datini, care alcătuiesc un fel de 
mijlocie pitorească între moravurile asiatice şi 
moravurile Occidentului” (Alecu Russo), pentru 
intelectualii ieşeni interbelici, ieşenismul 
conotează o “rasă culturală” (ieşeanul e un om 
superior, de calitate); e un construct asumat ca 
stil de viaţă şi identitate culturală, o “memoria 
colectivă”, “memorie socială”.  

Petru Comarnescu, într-un studiu extrem 
de interesant publicat în Vremea, din 1935, 
număr dedicat în exclusivitate Iaşului, Ciudata 
personalitate a Iaşului, observă “Ieşanul de 
astăzi este un foarte curios specimen, care dă 
mult de lucru celui ce-ar dori să-l priceapă. 
Pentru un om din afară, Ieşanul rămâne un tip 
care care vorbeşte mai puţin răspicat şi care 
adaugă oarecare discreţie şi melodie, slavă 
sau nu, cuvintelor. Muntenii găzduiţi în vremea 
războiului în casele acelea incomode, fără 
hall-uri şi posibilitate de izolare, au făcut mult 
haz de accentul, terminologia şi muzicalitatea 
moldovenească a Ieşenilor (…)Ieşanul apare o 
fiinţă delicată, timidă, mult mai cuviincioasă 
şi chiar puţin naivă pentru că adesea o ia cu 
argumente şi confesiuni, în loc să ameninţe şi 
să strige. Modelat în mare măsură de factorii 
istorici, sufletul etnic al ieşenilor îşi cultivă 
pasivitatea, rezistenţa defensivă, resemnată, 
pasivă, supusă, lipsită de energie.

Ieşanul, luat la prima vedere, mai 
impresionează şi cu felul în care se îmbarcă. 
Este întotdeauna în urma cu moda şi chiar când 
are bani, păstrează ceva de boem în aerul şi 
combinaţiile îmbrăcămintei.

Și pentru a încheia pe o notă luminoasă, 
citez din acelaşi studiu al lui Petru Comarnescu: 
“Pentru că trăiesc în trecut, Ieşenii au respectul 
istoriei, al boieriei şi al cavalerismului. Și mai 
ales al culturii, care odinioară le-a fost marea 
avere. Iaşul este singurul oraş unde titlul de 
profesor universitar impresionează mai mult 
decât cel de subsecretar de stat şi cel de 
profesor mai mult decât cel de ofiţer. Și unde 
un om care a scris o carte înseamnă mai mult 
decât un ziarist. Și-n care aristocratismul este 
realmente jinduit”

Cum observă criticul Ioan Holban într-o 
lucrare despre Iaşi (Despre Iaşi - numai cu 
dragostei) de Constantin Ostap, “ieşeanul, 
asemenea oraşului său, e un “semn uşor” şi, 
totodată, greu de citit”.15 

15- Constantin Ostap, Despre Iaș�i - numai cu 
dragoste, Iaș� i, Editura Vasiliana, 2005, p. 3.
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(Reflections of the collective 

memory in cultural 

itineraries of Iasi)
This article will examine the collective 

memory projections revealed in cultural 
itineraries of Iasi, with the aim of discovering 
the places that marked the “collective and 
emotional memory” of Iasi. Following this aim, 
we will identify traces of collective memory in 
historical monuments and figures, institutions 
and museums of Iasi and others, which, by 
way of their significance in community life, 
have contributed to the consolidation of the 
common identity and collective memory of the 
community. We will analyse the geographical 
map of Iasi: Copou, Galata, Targu-Cuc, Tatarasi, 
Bucium, Ciric, Ticau, with the intention of 
cutting out the imagological projections of 
Iasi inhabitants, their spirit imprinted in the 
monuments of art, in the architecture of 
the city, in markets and boulevards. We will 
explore the urban landscape of Iasi, which 
is defined by its features, its models and its 
structure, including the biological component, 
the physical environment and the anthropic 
elements. We will observe that throughout its 
evolution, Iasi has experienced several periods, 
each of them having its own symbolic meanings, 
which under the influence of social and political 
changes define the unique character of the 
city. We will see how documents of a collective 
memory, of a cultural memory have gathered 
over time in the writings of the publicists, prose 
writers and theatre characters, each author 
cultivating a mythology of an own Iasi, which 
he communicates, with more or less talent to 
posterity.

Keywords: collective memory, social/ 
collective imaginary, cultural itineraries

Patriarhal şi cosmopolit, modern şi arhaic, 
Iaşul conservă o fizionomie heteroclitică. Dacă 

însemnele modernităţii au cuprins numeroase 
feţe ale metropolei, urmele tradiţiei se vădesc 
peste tot în acest oraş colinar. Se recunoaşte, 
în partea mai veche, cum bine observă Al. Zub, 
prefaţatorul albumului de istorie culturală, 
“şi un spirit al său, închegat ca un mesaj al 
generaţiilor ce s-au perindat, spirit degajabil 
din valorile conservate, atitudini, gesturi, din 
tot ce defineşte specificul său, un genuis loci 
în creaţie” (6).

Cât de mult nu ar cocheta Iaşul cu 
modernitatea şi mondenitatea, filamentele 
sale sentimentale trimit la arhetipuri. “O stradă 
veche din Iaşi echivalează cu o călătorie fertilă 
în trecut, trecut din care revenim înnobilaţi, 
mult mai dispuşi să ne proiectăm viitorul” 
(13), remarcă acelaşi cercetător. Întreaga hartă 
geografică a Iaşului, Copoul, Galata, Târgu-Cuc, 
Tătăraşi, Bucium, Ciric, Țicău, relevă proiecţiile 
imagologice ale ieşenilor, spiritul lor imprimat 
în monumentele de artă, în arhitectonica 
oraşului, în respiraţia şi ritmurile sale interioare. 
Geografia “micii Rome”, cristalizată într-o lungă 
şi zbuciumată istorie, se conturează între Podul 
Roş, “dricul oraşului”, Târgul de Sus, fosta 
curte Domnească, Colegiul Nôtre Dame, Casa 
Conachi etc.

Peisajul urban al Iaşului se defineşte 
prin trăsăturile, modelele şi structura sa, care 
includ, de asemenea, componenta biologică, 
mediul fizic şi elementele antropice. Din punct 
de vedere al structurii sale, Iaşul este rezultatul 
stratificării în timp a unor proiecte politice 
majore şi a unor proiecte individuale minore, 
care se succed în timp şi se suprapun în spaţiu, 
conferindu-i oraşului o amprentă de vădită 
originalitate. 

Capodoperă arhitectonică unică, Piaţa 
Unirii, spre exemplu, aminteşte de spiritul 
ieşean pentru unire, ea reprezentând “tradiţia 
Unirii, care a pornit de la faptul istoric că aici, 
pe locul din faţa lui Petru Bacalu, cuprins în 
piaţa de astăzi, s-a jucat mai întâi Hora Unirii la 
1857 şi 1859 de către poporul luptător pentru 
marele act”.1

În Piața Unirii coabitează edificator 
tradiția şi modernitatea, aceasta reprezentând 
un “spaţiu major de rememorare (şi istorică 
şi culturală şi civică), nucleu al celebrării 
marilor uniri, scuar al porumbeilor pacifişti, 
flancat de hoteluri, cinematografe, librării, 
florării, expoziţii de artă … Și peste toate, cerul 
indefinibil al Iaşilor europeni” (Rusu etc. 34). 
Piaţa Uniri constituie axa Iaşului care certifică 
ordonarea spaţiului, artera principală de unde 
pornesc alte artere însemnate. “Ea, [Piaţa 

1- Din scrisoarea lui N. Iorga, A. D. Xenopol şi A. C. 
Cuza, adresată  lui N. Gane, primarul Iașilor, în 1911.

Reflexe ale memorie 
colective în itinerariile 

culturale ieșene
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Unirii] este considerată de mulţi ieşeni drept 
buricul târgului, ba chiar unii mai puţin purtaţi 
prin lume  cred că ar fi buricul pământului” 
(Panopol 36). Pe străzile pavate astăzi, altădată 
se aşezau “străzi înguste cu magazine instalate 
în clădiri joase, acoperite cu şindrilă, cu obloane 
de lemn la ferestre, obloane ridicate în timpul 
zilei pentru a expune privirii cumpărătorilor 
mărfuri dintre cele mai variate: miere, smirnă, 
piper, seminţe, stafide, portocale alături de 
bolovani mai de sare, crapi, moruni şi alte feluri 
de peşti, măsline, halva etc.” (Lemny 253)

Totodată, peisajul urban al Iaşului, 
privit ca spaţiu trăit a conservat un loc al 
reprezentărilor, al acumulărilor de coduri 
şi semnificaţii în timp, care au menirea 
să acompanieze şi să articuleze mentalul 
colectiv. Cu alte cuvinte, spaţiul trăit al Iaşului 
apare ca unul social şi imaginativ, cuprinzând 
reprezentări fizice, dar şi imaginare, simbolice.

În evoluţia sa, Iaşul a cunoscut mai 
multe perioade, fiecare dintre acestea având 
propriile semnificaţii simbolice, care sub 

influenta primenirilor sociale şi politic definesc 
caracterul identitar al oraşului, conferindu-i 
peisajului urban valenţe unice, a căror marcă 
distinctivă este tocmai acest heteroclitism.

Acest aspect este surprins magistral încă 
de scriitorii paşoptişti. De pildă, Alecu Russo, în 
naraţiunea Iaşii şi locuitorii lui în 1840 remarcă 
aspectul eterogen al Iaşului. Eterogenitatea 
atât de expresivă prin contrastele sale, nu-i 
pare naratorului din Iaşii şi locuitorii lui în 
1840 a fi consecinţa unui hazard, ci rezultatul 
firesc al unei îndelungate evoluţii istorice, 

identificabile şi în aspectul arhitectonic: “Iaşii 
însuşi este un monstruos amestec de clădiri 
masive ori elegante, de palate şi de magherniţi 
împrejmuite de ogrăzi nemăsurate; pe uliţele 
lui furnică lucruri de la ţară, lux îmbelşugat, 
echipaje repezi, livrele, toalete pariziene ori 
vieneze, zdrenţe franco-moldave, fizionomii 
vesele, aspre, originale, felurit îmbrăcate, ca 
pentru un bal mascat” (Russo 226). Prin urmare, 
Iaşul urmează acelaşi traseu, caracteristic 
oraşelor moderne, al căror peisaj urban se 
constituie într-o memorie stratificată a tuturor 
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grupurilor sociale care au utilizat de-a lungul 
timpului spaţiul.

Alecu Russo, Mihail Kogălniceanu, 
Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri surprind 
rând pe rând ezitarea Iaşului între tradiţie 
şi modernitate, încremenirea acestuia între 
formele de viaţă rurală şi înnoirile civilizaţiei, 
între Orient şi Occident. Într-un amestec de 
“gravitate şi comic” (Manolescu 31), Costache 
Negruzzi în schiţa Au mai păţit-o şi alţii, 
recreează lumea ieşeană, care nu este altceva 
decât un “carnaval tranzitoriu” (Călinescu 183): 
“..bunul oraş începu a-şi schimba toaleta, şi, 
zău! ne pare rău, căci e slut astfel îmbrăcat 
jumătate cu frac şi jumătate cu şalvari roşi, 
întocmai ca un unter-ofiţer, pe care l-am văzut 
la înformarea miliţiei, încins cu sabie peste 
giubeaua blănită cu cacom, purtând pinteni şi 
şapcă cu roşu” (Negruzzi 54).

În scrierile publiciştilor, prozatorilor, 
oamenilor de teatru s-au adunat de-a lungul 
timpului documente ale unei memorii 
colective, ale unei memorii culturale, fiecare 
autor cultivând o mitologie a Iaşului său pe 
care îl comunică cu mai mult sau cu mai puţin 
talent posterităţii.

Profilul Iaşului proiectat în scrierile literare 
relevă funcţiile culturale ale tradiţiilor, dar şi 
sensurile noii modernităţi, vestigiile spirituale 
ale  trecutului, dar şi crizele societăţii moderne, 
într-un proces inedit de reconfigurări fiinţiale 
ce a marcat memoria culturală. Dihotomiile 
recurente vizează o problematică de mare 
importanţă în contextul acestui  proces marcat 
de diferenţe substanţiale în raport cu cele două 
referenţialuri complementare: modernitatea şi 
tradiţia. Din perspectiva tradiţionalistă, Iaşul 
constituie un spaţiu patriarhal, simbolic, având 
specificul său etnic, bine conturat, în care 
spaţiul şi timpul sunt divizate prin intermediul 
unor practici sociale specifice. Este un oraş 
sentimental – “da eu cunosc un vechiu Iaşi 
sentimental, mărturisea N. Iorga. El mergea pe 
străzile mai puţin desfundate decât astăzi spre 
vechea linişte de primăvară a lunei lui Maiu ca 
să viseze sub teiul lui Eminescu, a cărui umbră 
desnădăjduită părea că mai colindă încă aleile 
cu vechii copaci plini de taine” (2). Acest Iaşi 
respiră înainte de toate o atmosferă generală 
creată de amurgurile melancolice, de străzile 
cu case vechi, ascunzând mistere şi legendele 
din veacuri apuse, de cârciumioarele risipite pe 
străzi lăturalnice, sub reflexiile luminii astrale: 
“Un amurg prematur, dulce şi cenuşiu de 
Decembrie. Străzile sunt pustii. N-a bătut încă 
ceasul de plimbare. Tramvaiele trec din vreme 
în vreme, fulgerând pe pavaj coliere de lumini 
astrale. Ciori în pâlcuri suprapuse, traversează 

strada în zbor şi o iau învălmăşite spre Copou” 
(Iacoban 82).

În complexitatea peisajelor fizice 
vizibile pe care le prezintă, Iaşul este în 
acelaşi timp un spaţiu al simbolurilor şi al 
amintirii, al moştenirii şi al conservării unui 
bogat patrimoniu identitar, puţin cunoscut 
şi valorificat. Localizarea memoriei în spaţiu, 
apreciată de Michel de Certeau drept triumful 
locului asupra timpului, oferă spaţiului cotidian 
semnificaţii fundamentale. Monumentul 
devine, astfel, un loc al voinţei colective de 
memorie colectivă, unde experienţele vieţii 
cotidiene se intersectează cu simbolurile 
spaţiului memorial.

Secole de istorie sunt impregnate în 
zidirile pilduitoare, care tezaurizează memoria 
acestor locuri. Monumentele de arhitectură 
dau substanţă acestui spaţiu colinar, atât de 
râvnit şi de disputat. Fărâme de mituri, Biserica 
Trei Ierarhi, ctitorie a lui Vasile Lupu, Biserica 
Golia, Muzeul Unirii, simbol al Unirii Țărilor 
Române la 1859, Catedrala mitropolitană, 
Palatul Roznovanu, Teatrul Naţional, Teiul lui 
Eminescu, Gara din Iaşi, au convertit demult 
istoria în mituri. Iaşul a crescut impresionant, în 
pofida prezicerilor ultra-pesimiste de odinioară 
(prin 1935, geograful I. Simionescu, în cartea 
Oraşe din România, aşeza Iaşul în rândul 
municipiilor care “au fost, şi atât”, pronosticând 
oraşului o agonie tristă, înceată şi implacabilă). 
Simpla extindere “impetuoasă pe orizontală şi 
verticală semnifică, însă, mult mai mult decât 
o creştere şi atât. Fiinţa multilateral împlinită a 
Iaşului de astăzi reprezintă un ultim şi hotărâtor 
argument într-o veche dezbatere…” (Nanu 29).

Arhitectonica unui oraş şi a unei epoci 
este “o formă de comunicare şi reprezintă o 
modalitate prin care o anumită societate îşi 
exprimă idealurile şi prin care se poate 
reconstrui şi înţelege modul ei de viaţă” (Nanu 
29). Străzile, casele sunt repere importante în 
alcătuirea profilului arhitectonic al unui oraş şi 
prin care se conturează aspectele sale 
identitare. Astfel, o cercetare din turnul Goliei 
îţi oferă o panoramă inedită a siluetei Iaşului, în 
care elementele patriarhale coabitează cu cele 
moderne. Palatul Culturii este învecinat cu 
biserici construite în diferite stiluri şi cu clădiri 
vechi, toate în nuanţe grele de plumb, Teatrul 
Vasile Alecsandri este vecin cu Conservatorul 
de Muzică şi Opera, urmând strada Cuza Vodă 
către centru, printre blocuri, ne întâmpină 
fostul sediu al Vieţii româneşti şi Casa lui Vasile 
Alecsandri. Sunt de ajuns câţiva paşi pe sub 
bolta ferecată a Goliei spre a trece peste 
veacuri şi a reintra în plin Iaşi al secolului al XX-
lea, cu cartiere rezidenţiale, cu etaje ca nişte 
trepte cromatice, cu terase pitoreşti. Clopotele, 
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cu limbajul lor universal, ne recheamă la 
“dialogul cu noi înşine şi cu divinitatea, 
stimulându-ne toleranţa, înţelegerea, buna 
convieţuire, mai ales în timpurile defavorabile” 
(Rusu etc. 12). Coborând până în epoca daco-
romano, născut din acea castră desenată pe 
harta lui Ptolomeus, Iaşul devine un spaţiu 
magic, unde totul emană istorie. Fosta reşedinţă 
domnească de vară de la Belvedere nu mai 
există, dar vechiul han a rămas aşa cum l-au 
cunoscut Eminescu şi Creangă, aşa um l-a pictat 
Th. Aman. 

Legătura cu trecutul cultural este 
asigurată de multiplele muzee şi case 
memoriale: Bojdeuca scriitorului Ion Creangă, 
Casa Dosoftei, Casa Memorială “Otilia Cazimir”, 
Muzeul Memorial “Mihail Sadoveanu”, Casa 
Memorială “George Topârceanu”, Casa “Nicolae 
Gane”, Muzeul Memorial “Poni-Cernătescu”, 
Muzeul “Mihai Eminescu”, Muzeul Literaturii 
Române (Casa Pogor), Casa Memorială Mihai 
Codreanu “Vila Sonet” ş. a. Prin ele, ieşeanul 
îşi relevă preţuirea faţă de tradiţie, faţă de 
fondul istoric şi cultural comun, proiectându-
le continuitatea în interesul susţinut pentru 
adevăratele valori autentice. Cum bine observă 
Mircea Radu Iacoban, “pentru ieşeni, oraşul lor 
a avut şi va avea totdeauna un ce fascinant: cu 

cât îl cunoşti mai bine, cu atât constaţi că ştii 
prea puţine despre zidirile, amintirile şi însăşi 
personalitatea acestei aşezări unice ca vocaţie 
şi destin în spaţiul românesc” (Iacoban 81).

Oraşul este un punct cheie, ce 
îngemănează economia urbană, principalele 
perspective politice şi administrative. El 
conservă cel mai bine identitatea unei regiuni 
prin muzee; el este cel ce dă orientări majore 
în educaţie, cultură şi în alte domenii ale 
vieţii sociale. “Iaşul de azi oferă vizitatorului 
o diversitate dintre cele mai interesante şi 
mai atrăgătoare, păstrând ca într-o besactea 
comori de artă veche lângă edificii moderne. 
Aici arhitectura avântată spre cer e vecină cu 
patriarhalele străduţe copleşite de o vegetaţie 
debordantă, rămasă ca în amintirile bunicilor; 
metocul cu arcade rotunjite, copiate parcă 
de un basorelief asirochaldean este vecin cu 
orga gigantică a tinerei industrii ieşene” (Leon 
8). Iaşul are astăzi o modernitate asumată, 
dar trecutul, tradiţia reverberează în toate 
aluviunile sale. “Sunt aşezări, remarcă Aurel 
Leon, în care secolele se stratifică asemenea 
hrisoavelor şi incunabulelor din arhive, cu cât 
mai decolorate de patina anilor, cu atât mai 
preţioase. Viaţa merge înainte, dar oricât de 
impetuos ar fi ritmul ei şi oricâte înnoiri ar 
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pătimi bătrâna cetate ea va rămâne învăluită 
în acea aură proprie bijuteriilor vechi cu 
metalul înnobilat de rezistenţa lui la nimicnicie 
şi cu monturi filigranate pentru veşnicie. Un 
asemenea oraş este şi Iaşul” (6).

Fiind asaltat, în general, de istorici, 
muzeografi, publicişti, fiind evocat de poeţi, 
Iaşul rămâne învăluit în pâcla unui mister (nu 
neapărat benefic), care-i detronează unele 
semnificaţii, în absenţa cărora el rămâne doar 
un oraş real cu aspecte legendare. Or Iaşul 
constituie centrul unei mitologii inepuizabile, 
ce declanşează reverberaţii profunde la nivelul 
mentalului colectiv. Identitatea sa e dezvăluită 
prin apelul la reperele arhitectonice ca forme 
identitare, aşa cum se conturează acestea în 
unele texte literare, prin apelul la case ca topos 
sacru şi profan, mărci ale scindării între tradiţie 
şi modernitate, din interiorul cărora descind 
casele copilăriei (Ionel Teodoreanu), casele 
emblematice (Mihail Sadoveanu) etc. Casa, se 
spune, este o (supra)dimensiune a celui care o 
locuieşte. Asemenea oraşului său, ieşeanul e 
un “semn” uşor şi, totodată, greu de citit, cum 
afirmă Ioan Holban.

Indiferent de realitatea lingvistică pe 
care i-o atribuim, psihism colectiv, mentalitate 
sau instrument metal, cert este faptul că în 
fiecare epocă, o anumită reprezentare a lumii şi 
a lucrurilor, o mentalitate colectivă dominantă 
însufleţeşte întreaga masă a societăţii. “Această 
mentalitate care dictează atitudinile, orientează 
opţiunile, înrădăcinează prejudecăţile, înclină 
într-o parte sau alta mişcările unei societăţi 
este eminamente un fapt de civilizaţie. Într-o 
măsură mult mai mare decât accidentele sau 
circumstanţele istorice şi sociale ale unei 
epoci, ea este rodul moştenirii îndepărtate, al 
temerilor, credinţelor, al unor nelinişti străvechi 
aproape inconştiente adesea, este adevăratul 
rezultat al unei imense contaminări ai cărei 
germeni sunt pierduţi în trecut şi transmişi 
de-a lungul unor întregi generaţii de oameni” 
(Braudel, 43).

Relieful oraşului se dovedeşte şi 
el relevant pentru profilul său identitar, 
recognoscibil şi în felul de a fi al ieşenilor. 
Situat cu faţa spre Soare, apărat de pădurea 
Codrilor, de Cetatea Munţilor, Iaşul se întinde 
până în nordul Podişului Central moldovenesc, 
“podiş alcătuit dintr-un “ansamblu de platouri”, 
ce apar dispuse în semicerc spre “periferia 
nordică” a podişului – ca un scut de apărare 
a Iaşilor, dinspre sud; platouri constituite din 
“ansambluri deluroase”… (Crăciun 8). Astfel, 
Iaşul pare cuibărit între coline unduitoare, în 
tipsia şesului, situat pe o calmă orizontală de 
unde se oferă privirii. Venind către Iaşi fie de 
sus, dinspre Paşcani, fie din jos, de la Ungheni, 

adică urmând larga depresiune a Bahluiului, 
oraşul îţi apare încă de departe “asemenea 
aşezărilor de câmpie şi ai impresia că e cuibărit 
în palma unui uriaş” (Crăciun 18).  Priveliştile 
ieşene sunt ca ieşenii: cu unele te înrudeşti din 
copilărie, pe altele le alegi cu afinitatea trainică 
ce decide destine. Cum sugestiv remarcă 
Constantin Ciopraga, Iaşul ascunde “zidiri prin 
care ţi se adresează istoria, case implantate în 
peisaje ondulate, parcuri şi orizonturi, toate cu 
efecte notabile în modul de a fi al oamenilor 
de aici, relevă un topos specific, un genius 
loci concretizat în vocaţii creative. Psihologia 
Cetăţii e o realitate constituentă, caracteristică 
operelor elaborate la Iaşi de către scriitori şi 
savanţi, de creatori de odinioară şi de astăzi; 
athnos şi psyche vibrează complementar în tot 
ce implică profunzime şi adeziune la istorie” 
(Ciopraga 5). 

Deopotrivă cu aspectul patriarhal, 
boieresc sau de burghezie intelectuală, Iaşul 
se identifică cu individualismul democratic, 
cu industrializarea, desprinzându-se de tradiţii 
şi convenţii, prin adecvarea la mentalitatea 
vremii, la spiritul timpului etc. “Emanciparea” 
Iaşului va fi precedată de intrarea în 
“decadenţă” a unui Iaşi aristocratic, dar lipsit 
de resurse economice şi de energie combativă, 
dezarmat în faţa noii Capitale moderne, plebee 
şi dinamice. Modernizarea prin parvenitism 
şi falsificare a identităţii capătă valoare de 
simptom social. Iaşul se transformă treptat din 
capitală culturală a secolului al XIX-lea autohton 
într-o provincie decrepită, abandonată, locuită 
doar de “umbrele” prestigioase ale trecutului, 
sub care îşi consumă soarta vitregă: “Sunt 
oraşe nefericite, cum sunt pe lume oameni 
fără noroc. […]. Iaşul e un asemenea oraş 
nefericit. Având tot ce i-ar fi putut asigura 
o viaţă prosperă şi o glorie durabilă, - poziţia 
sa centrală între Carpaţi, Nistru şi Dunăre, 
importanţa strategică a aşezării sale, în 
mijlocul colinelor care-l adăpostesc, fertilitatea 
şi bogăţia regiunii, încântătoarea frumuseţe a 
locurilor, - el n-a cunoscut totuşi, în agitata-i 
existenţă, decât o strălucire îndoielnică şi de 
scurtă durată”, remarcă oarecum forţând nota, 
Eugen Herovanu, în Oraşul amintirilor (173). 
Vitregia de care a fost atins Iaşul e remarcată 
şi de arhitectul I.M. Cantacuzino: “Iaşul, întins 
pe movilele sale, îşi dezvoltă paşnica măreţie 
roasă de mizerie şi nepăsare” (Cantacuzino, 32).

Spaţiu vitregit, spaţiu abandonat, urbe 
unde nu se întâmplă nimic sunt accepţiile 
pe care le conferă Iaşului Dimitrie Ralet, 
Constantin Argetoianu, Mihail Sadoveanu, 
Eugen Herovanu, Ionel Teodoreanu ş.a. 
Cel din urmă compară Iaşul cu Venezia, 
identificând o comuniune de destin a acestor 
metropole, pe de o parte, abandonate, pe 
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de altă parte, depozitare de cultură. Ceea 
ce conferă identitate acestui loc patriarhal 
este, prin urmare, moştenirea culturală, care 
reverberează în actualitate. Viaţa culturală de 
azi – desfăşurată în muzee, biblioteci, săli de 
teatru, de operă sau de concerte simfonice – 
continuă o frumoasă tradiţie, consemnată în 
istoria literară românească.

Fiecare comunitate este legată de un 
spaţiu cu limite aproape stabile; de unde, 
pentru fiecare din ele, o geografie particulară, 
a ei înşişi, care implică o serie de posibilităţi, 
de constrângeri date, unele cvasipermanenţe, 
niciodată aceleaşi de la o comunitate la alta. 
Între om şi spaţiul pe care îl populează se instituie 
o relaţie indisolubilă, cu efecte bilaterale. Cum 
bine observă, Fernard Braudel, în Gramatica 
civilizaţiilor, “reacţiile omului nu încetează 
să-l elibereze de mediul care îl înconjoară şi 
să-l supună în acelaşi timp soluţiilor pe care 
şi le imaginează. El scapă de un determinism 
pentru a cădea în altul” (Braudel, 43). Ieşeanul 
îşi modelează identitatea în conformitate cu 
locul din sevele căruia se nutreşte, dar îl şi 
modelează pe acesta la rându-i. 

Imaginea ieşenilor se constituie empiric, 
multireferenţial, într-un dialog permanent 
dintre impresiile, imaginaţia şi proiecţiile 
cristalizate în memoria culturală. Cercetarea 
conotaţiilor intelectuale, comportamentale, 
etice, culturale, cutumale ale mentalităţii 
colective contribuie la descinderea pe o 
necesară verticală în esenţa acestui oraş. 
Imaginea unui oraş se proiectează şi ca o 
comunicare intelectuală, în raporturile cu 
celălalt, în cunoaşterea şi definirea alterităţii. 
Important este modelul de umanitate care 
exprimă cele mai adânci aspiraţii ale unui grup 
sau ale unei societăţi.
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Dr. Sorin IFTIMI – Istoric, 
muzeograf grad I la Muzeul de 
istorie ȋn cadrul Complexului Muzeal 
Național ˮMoldovaˮ Iași. Reputat 
istoric, heraldist și genealogist, cu o 
apreciată și recunoscută activitate 
de cercetător la Centrul de Istorie și 
Civilizație Europeană Iași,

Mitologie și heraldicǎ ieșeanǎ
«Iașule, Iașule, mândrǎ cetate,

Numele tǎu țara strǎbate,

C-ai fost mereu și vei rǎmâne,

Oraș al celor șapte coline.”

Un imn studenţesc, rǎspândit în 
întreaga Moldovǎ, şi nu numai, 
de numeroase generaţii de 

absolvenţi ai Universitǎţii din Copou – Alma 
Mater Iassiensis – ca o preţioasǎ şi nostalgicǎ 
amintire a tinereţii lor ieşene, a cultivat acest 
supranume al urbei de pe Bahlui: Oraşul celor 
şapte coline. Este o raportare directǎ la Roma 
anticǎ, oraş aşezat, dupǎ cum se ştie, pe şapte 
coline. Dar ce legǎturǎ au Iaşii cu Roma? 
Aceastǎ comparaţie, aparent lipsitǎ de suport 
istoric, este ecoul unei persistente “mitologii”, 
ale cǎrei origini se pierd – vorba junimiştilor 
– “în noaptea timpurilor”... Este cunoscut 
faptul cǎ episcopul Marco Bandini, admirând 
panorama oraşului Iaşi, la 1647, o compara cu 
aceea a Romei antice, prin formula “quasi nova 
Roma apparent”1. Expresia “oraş al celor şapte 
coline” nu apare în scrierile vechi, acest atribut 
putând fi conferit Iaşilor cel mai devreme la 
jumǎtatea veacului al XIX-lea, dacǎ nu şi mai 
târziu.

S-ar putea crede cǎ oraşul însuȘi are 
ca trǎsǎturǎ definitorie un anumit bovarism, 
simptom de fostǎ capitalǎ, a cǎrei glorie este în 
declin: creeazǎ mituri despre sine şi îi place sǎ 
se hrǎneascǎ din ele. Nu este tocmai aşa.  Ideea 
cǎ Iaşii se înalţǎ pe ruinele unei vechi aşezǎri 
romane dateazǎ de la începutul secolului al 
XIX-lea pe când oraşul nu-şi pierduse statutul 
de capitalǎ.

Ea a fost formulatǎ de cǎrturarii 
generaţiei romantice – precum Gheorghe 
Asachi, Gheorghe Sǎulescu, Mihail 
Kogǎlniceanu – care se raportau la cunoştinţele 
istorice, savante chiar, ale acelor timpuri. Se 
clǎdea atunci o nouǎ identitate, modernǎ, 
bazatǎ pe sentimentul etnic, naţional, şi nu 
pe solidaritatea confesionalǎ, ortodoxǎ, ca în 
epoca anterioarǎ. Afirmarea romanitǎţii era 
un mod al românilor de a se revendica de la 
civilizaţia occidentalǎ şi de a argumenta, cât 
se poate de pragmatic, necesitatea integrǎrii 
Principatelor Române în Europa acelei epoci. 
Argumentele veneau din trecut, dar privirea 
era îndreptatǎ spre viitor. Unele din simbolurile 
oraşului, care au fost cruţate de curgerea 
timpului şi mai pot fi vǎzute în spaţiul public, 
pe zidurile vechi, par astǎzi a fi nişte forme 
golite de sens, cu care ne identificǎm uneori, 
sentimental, dar pe care nu le mai înţelegem, 
deoarece discursul care le susţinea, expirat în 
substanţa lui, a rǎmas undeva în filele unor 
cǎrţi îngǎlbenite. Se cuvine sǎ ne întoarcem în 
trecut, pentru a reface legǎtura dintre aceste 
simboluri şi înţelesul lor originar, pentru a vedea 
cum au luat naştere acestea. Putem contribui 
astfel la reîmprospǎtarea memoriei colective a 
concitadinilor.

Iașii – «Orașul celor 
șapte coline»
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1 Marco Bandini, Codex. Vizitarea generalǎ a tuturor Bisericilor Catolice de rit roman 

din provincia Moldova (1646-1648), ediție bilingvǎ de prof. univ. dr. Traian Diaconescu, Iași, 

2006, pp. 248-249. De obicei, expresia este supraevaluatǎ, fiind scoasǎ din context. De fapt, 

episcopul Bandini scria: «De departe, târgul se aratǎ celor care îl privesc ca o nouǎ Romǎ, 

pentru cǎ turnurile, bisericile și mǎnǎstirile oferǎ ochilor o oarecare mǎreție, dar dacǎ intri 

nu afli înǎuntru decât colibe și cocioabe...”.

IAȘII - Simbolurile unui oraș simbol

Carte tipǎritǎ cu binecuvậntarea

Ȋnaltpreasfințitului TEOFAN

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

TRINITAS – Iași- 2008
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Al treilea local care a servit ca sediu  Administraţiei orǎşeneşti a Iaşilor a fost vechea 
casǎ cu etaj a vornicesei Smaranda Bogdan. Aceasta cumpǎrase locuinţa de la 
logofeteasa Maria Balş. La 1851, aici s-a instalat conducerea oraşului, drept pentru 

care imobilul era cunoscut sub denumirea de «Casele Eforiei”1. Din 1864, prin reforma administrativǎ 
a lui Cuza Vodǎ, conducerile orǎşeneşti dobândesc denumirea de «Primǎrii” şi atribuţii mult mai 
largi decât Eforiile. Piaţa Primǎriei a devenit principalul loc de adunare a orǎşenilor, în acest spaţiu 
petrecându-se cele mai însemnate activitǎţi, manifestaţii şi întruniri. Aici aveau loc defilǎrile Gǎrzii 
Civice, întrunirile electorale şi licitaţiile publice (mezaturi). În 1888 a fost dezvelitǎ în aceastǎ piaţǎ 
statuia cronicarului Miron Costin, al cǎrei amplasament nu îl mai înţelegem astǎzi. În fapt, 
monumentul avea în spate  Primǎria de atunci, clǎdire care a dispǎrut din decor la 1893.

Un gest de mare noble]e a edililor ieşeni de la sfârşitul veacului al XIX-lea a fost acela de a 
renunţa la propriul sediu şi de a ceda terenul pe care se afla acesta pentru construirea unui Teatru 
Na]ional. Lucrǎrile de construcţie au început în 1894, în mandatul de primar al lui Vasile Pogor, şi 
au fost încheiate în mandatul altui junimist, Nicu Gane. Pentru proiectarea noului edificiu cultural 
s-a apelat la firma vestiţilor arhitecţi vienezi Ferdinand Fellner şi Herman Hellmer, care au realizat 
planurile pentru circa 40 de teatre, amplasate în ora[e importante din Europa: Viena, Hamburg, 
Züric, Salzburg, Budapesta, Graz, Zagreb, Odessa, Sofia, Cernǎuţi ş.a. Pe teritoriul de astzi al 
României se aflǎ mai multe teatre proiectate de aceşti arhitecţi: Timişoara, Cluj, Oradea şi Iaşi.  . 

Cele douǎ lebede de pe acoperiş, unduite într-
un dramatic cântec final, conferǎ un aer vienez clǎdirii, 
indicând, de la distanţǎ, rosturile aşezǎmântului pe care îl 
adǎposteşte. Pentru trecǎtorii deprinşi cu spaţiul cultural 
britanic, ele amintesc de William Shakespeare şi de 
teatrul “Swan” (Lebǎda), la care se jucau piesele marelui 
dramaturg.

Teatrul Național și heraldica civicǎ
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Specificǎ Teatrului de la Iaşi este abundenţa de reprezentǎri heraldice de pe faţadele clǎdirii, 
referitoare mai ales la simbolistica urbei. Probabil cǎ nu a existat aceastǎ intenţie, dar stemele, 
prin limbajul lor simbolic, perpetueazǎ amintirea clǎdirii anterioare, care a servit drept reşedinţǎ

Primǎriei vreme de patru decenii. Teatrul a fost construit nu pe un teren oarecare, ci pe 
unul cu o moştenire simbolicǎ, în mijlocul unei reţele urbane 
funcţionale. Practic, stema clasicǎ a Iaşilor, cea având un turn roman 
în scut, întocmitǎ de Gheorghe Asachi şi de Gheorghe Sǎulescu, a 
luat naştere în 1851, anul în care şi vechea clǎdire de pe acest loc 
devenea sediul Primǎriei. Putem spune cǎ acesta este locul în care 
s-a nǎscut şi a fost utilizat din plin simbolul turnului roman. Teatrul 
Naţional pǎstreazǎ cel puţin trei reprezentǎri diferite ale acestei 
steme. Nici una dintre ele nu foloseşte vechile sigilii pentru a conserva 
forma graficǎ a vechilor steme, preferând sǎ le reinventeze. Turnul 
etajat, cu poarta deschisǎ, este însoţit, în scut sau în exteriorul 
acestuia, de o coroanǎ închisǎ, de tip regal şi de cei doi delfini, care 
se altoiesc foarte bine cu stilul baroc al cartuşelor ce servesc drept 
suport. Coroana, asemeni celei din sigiliul de la 1840 al Sfatului 
Municipal, este o evocare a tradiţiei potrivit cǎreia Alexandru cel 
Bun, domnul Moldovei, ar fi primit o asemenea coroanǎ din partea 
basileului bizantin. În orice caz, nu este vorba de celebra “Coroanǎ 
de oţel” a regelui Carol I, instituitǎ la 1881.

Una dintre steme are sub scut deviza «PATRIA ȘI DREPTUL MEU”. 
Din pǎcate aceastǎ lozincǎ nu este proprie doar oraşului Iaşi, fiind 
folositǎ de mai toate oraşele din vechiul Regat. Deviza a fost preluatǎ 
de pe steagurile gǎrzilor civice, înfiinţate în februarie 1866. Legea 
administrativǎ din 1867 prevedea, pentru toate stemele de oraşe, ca 
sub scut, pe o eşarfǎ albastrǎ, tivitǎ cu roşu, sǎ figureze deviza «PATRIA 
ȘI DREPTUL MEU”, scrisǎ cu litere de aur2.

Pe frontoanele secundare ale Teatrului se observǎ câte un scut 
orb, a cǎrui formǎ se încadreazǎ între aceea de tip «francez antic” şi cea de tip «francez modern”, 
susţinut pe flancuri de volutele unui cartuş baroc. Scutul este încadrat de o bogatǎ coroanǎ 
din frunze de laur, cunoscutǎ drept «coroanǎ triumfalǎ”, deşi ne-am fi aşteptat mai curând la o 
«coroanǎ civicǎ” (formatǎ din frunze de stejar). Coroana este flancatǎ de câte doi delfini cu cozile 
arcuite, trataţi ca simple elemente decorative.

 

                                Fig. 72                                                             
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O stemǎ a oraşului se aflǎ şi în sala mare, pe loja Primǎriei, situatǎ deasupra scenei, în 
partea dreaptǎ. Într-un cartuş baroc, pe un câmp rotund, de culoare roşie, este amplasat un turn 
de aur, având deasupra porţii deschise capul de bour al 
Moldovei; turnul este timbrat de o stea cu cinci raze (ca în 
stemele de la Râpa Galbenǎ) şi este flancat de doi delfini 
de aur, aşezaţi cu cozile în sus. Este remarcabilǎ aceastǎ 
reprezentare policromǎ, de la 1896, în care s-a fǎcut deja 
opţiunea pentru culoarea roşie a câmpului stemei. Pe 
acelaşi câmp, în flancul senestru, abia se distinge, scris 
vertical, cu litere greceşti, numele “M. Teodoros”3. 
Momentul inaugurǎrii Teatrului Naţional din Iaşi a fost 
marcat de emiterea unei medalii executate de N. Sternberg. 
Medalia avea pe avers efigia noii clǎdiri, iar pe revers o 
cetate cu douǎ turnuri, într-un scut baroc,  flancat de doi 
delfini, încadraţi la rândul lor de o ghirlandǎ formatǎ din 
douǎ ramuri de laur şi stejar; deasupra scutului, doi îngeri 
susţin o coroanǎ muralǎ cu trei turnuri4, iar deasupra 
acesteia, mǎştile comediei şi tragediei. Se poate presupune 
cǎ îngerii au înlocuit pe Thalia şi Melpomene, muzele 
comediei şi tragediei, ce trebuie sǎ fi existat într-o primǎ variantǎ de elaborare a acestei compoziţii. 
În exergǎ se aflǎ inscripţia: “ÎN AMINTIREA INAUGURAREI TEATRULUI

CLǍDIT DE COMUNA IAȘI. 1894 - 1896”5. Observǎm cǎ 
medalia nu reia nici una din formele stemei oraşului reprezentate 
pe faţadele clǎdirii sau în interiorul acesteia. Turnul tradiţional din 
stema Iaşilor a evoluat, în aceastǎ compoziţie, dobândind 
înfǎţişarea unei cetǎţi. Deşi este o transformare ivitǎ într-o stemǎ 
neoficialǎ, ea pare sǎ fi inspirat forma cetǎţii din  stema stabilitǎ la 
1930, repusǎ în vigoare dupǎ 1994. Prin aceasta, reprezentarea de 
pe medalia inaugurǎrii Teatrului Naţional ocupǎ un loc special în 
evoluţia stemei oraşului Iaşi.    

O altǎ stemǎ prezentǎ la Teatrul 
Naţional este aceea regalǎ, reprezentatǎ 
atât pe colţurile faţadelor, cât şi în interior, 
în sala de spectacole. Examinând blazonul 
reprodus la exterior, se constatǎ cǎ el are 
conţinutul stemei Regatului României 
instituitǎ în anul 1872. Ar putea fi numitǎ 
«stema micǎ”, întrucât nu are nici lei 
ca tenanţi şi nici nu este aşezatǎ pe o 
mantie regalǎ. Doar forma scutului nu se 
conformeazǎ noii legi – care introducea 
scutul de tip «germanic” (cu contururi 
arcuite) – fiind folosit un blazon de tip 
«antic”. Ar trebui refǎcute liniile ce 
împǎrţeau scutul în patru cartiere. Nu existǎ 
nici indicaţii de culoare, care sǎ fie sugerate 
prin haşuri. În afarǎ de acvila munteneascǎ 
şi capul de bour moldovenesc, mai întâlnim 
un leu ieşind dintr-o coroanǎ, pentru 
Oltenia, precum şi cei doi delfini, dar care 
nu simbolizau Dobrogea (ca în stema de 
stat actualǎ), ci ieşirea la mare din sudul 
Basarabiei, redobânditǎ în 1856 (ţinuturile 
Cahul, Ismail şi Bolgrad).
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Ecusonul central, scartelat, pǎstreazǎ 
stema familiei regale Hohenzollern; sub scut, 
pe o eşarfǎ, se aflǎ deviza aceleiaşi familii: 
NIHIL SINE DEO (”Nimic fǎrǎ Dumnezeu”). 
Coroana, amplasatǎ undeva deasupra 
scutului, respectǎ forma din armeriile oficiale 
de la 1872, deşi între timp apǎruse şi “Coroana 
de oţel”, cu forma sa specificǎ. Stema de stat 
din epoca inaugurǎrii teatrului apare şi pe 
tavanul sǎlii de spectacol, deasupra scenei. 
Într-un cartuş baroc, aurit, se aflǎ un câmp 
rotund, scartelat în azur şi roşu. În cele patru 
cartiere se aflǎ simbolurile cunoscute ale 
stemei de stat, acelaşi model 1872. Peste tot, 
ecusonul central este de tip “german”, 
scartelat roşu şi azur, invers decât scutul 
mare, rezultând un interesant efect decorativ. 
De fapt, acesta este efectul cenzurii fǎcute cu 
prilejul unei restaurǎri din perioada comunistǎ. 
În varianta originalǎ, scutul mic avea 
smalţuurile argint şi negru, culorile Casei de 
Hohenzollern. Restaurarea în curs ar trebui sǎ 
readucǎ stema la forma sa autenticǎ.

Credem cǎ stema de stat, cu atributele 
regale, era reprezentatǎ şi pe loja de onoare din 
stânga scenei. Peste ea a fost aşezatǎ ulterior 
stema Republicii Socialiste România, pǎstratǎ şi 
astǎzi.

Dupǎ 1990, aceasta a fost acoperitǎ cu o 
pânzǎ albǎ, pe care este pictat un scut heraldic 
de tip german, roşu cu bordurǎ aurie, flancat 
de lambrechini galbenverzui. În scut se aflǎ o 
muzǎ ţinând în mânǎ o lirǎ (probabil Terpsicore, 
muza dansului şi a muzicii corale). Ca execuţie 
tehnicǎ, aceasta a fost o improvizaţie, pentru 
care nu s-a mai cǎutat o soluţie durabilǎ. 
Restaurarea viitoare va trebui sǎ repunǎ la locul 
ei prima stemǎ, aceea de stat, cu atributele 
regale. Nu este exclus ca aceasta sǎ se afle încǎ 
la locul ei şi sǎ fie doar acoperitǎ de celelalte. 

1. Constantin Ostap, Ion Mitican, Primǎria Municipiului Iași. Pagini de istorie, evocǎri, legende, Iași, 2001, pp. 289-294.
2. Maria Dogaru, Devizele în heraldica româneascǎ, în RA, 1992, 2, p. 205.
3. M. Teodoros poate fi numele celui care a lucrat stema.
4. Coroana muralǎ cu trei turnuri se regǎsește, în aceeași formǎ, pe sigiliile orașului Iași din 1872, 1873 și 1882.
5.  Andone Cumpǎtescu, O istorie a Iașului în imagini medalistice, Iași, 2004, p. 116,

fig. 124av și 124rv; idem, Frații Șaraga, Nicolae Sternberg, Celesti Fabio și creația 
medalisticǎ ieșeanǎ la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, în 
«Colecționarul român”, 4, din 6.05.2006, p. 20 (cu o ediție pe internet). Stema a fost reluatǎ, la 
dimensiuni mai reduse, și pe reversul medaliei inaugurǎrii Abatorului din Iași(1897). Autorul 
ambelor medalii este Nicolae Sternberg.
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De la înălţimea celor 
şase secole de atestare 
documentară, oraşul 

Iaşi îşi rememorează astăzi 
istoria. Numeroase monumente 
vechi înnobilează peisajul urban 
al localităţii. Dintre acestea, 
obiectivele de arhitectură civilă mai 
vechi de două veacuri sunt foarte 
puţine. Nu s-a mai păstrat nimic, 
deasupra solului, din fortificaţiile 
Curţii domneşti, din vechile palate 
ale domniei sau ale aristocraţiei 
locale din veacurile XVI-XVIII.

Doar bisericile sunt cele 
care oferă o imagine palpabilă a 
trecutului. Datorită lor s-a spus că 
Iaşul este singurul oraş unde se 
poate studia evoluţia arhitecturii 
româneşti pe o perioadă de cinci 
secole. Lăcaşurile de cult au fost 
unicul tip de construcţii zidite 
din materiale durabile, menite 
să reziste în «veac”. Urmărind 
cronologia fundării diferitelor 
biserici, istoricii au putut reconstitui 
evoluţia teritorială a urbei. Imaginile 
oraşului din stampele secolelor 
XVIII-XIX ne-ar fi străine dacă, în 
mulţimea clădirilor dispărute, nu am întâlni 
siluetele familiare ale bisericilor păstrate până 
astăzi. Turlele bisericilor sunt reperele datorită 
cărora cartografii pot corecta vechile planuri 
ale oraşului, punându-le în acord cu situaţia 
actuală.

Ion Neculce, în O samă de cuvinte, 
afirma că “de la a doua domnie a lui Alexandru 
vodă Lăpuşneanu au început domnii a se aşeza 
mai cu temei în scaun la Iaşi”. Totuşi, în afară 
de prezenţa permanentă a Domniei, a puterii 
politice, sta bilirea sediului Mitropoliei la Iaşi, 
în secolul al XVII-lea, a făcut ca acest oraş să 
fie considerat cu adevărat o capitală, după 
criteriile epocii. Capitala Moldovei era un oraş 
nefortificat, diferit de burgurile occidentale, 
dar asemănător oraşelor din Estul Europei. În 
vremuri nesigure,de care oraşul a avut parte din 
plin, bisericile şi mănăstirile din vatra târgului 
şi din împrejurimi au jucat rolul unor “insuliţe” 
fortificate, în care orăşenii îşi puteau pune la 
adăpost viaţa şi bunurile. S-a încercat chiar să 
se demonstreze că aceste biserici nu au fost 

construite la întâmplare, aşezarea lor făcând 
parte dintr-un sistem de fortificare disimulat al 
capitalei, în condiţiile în care Imperiul Otoman 
nu ar fi per mis mai mult sub acest aspect. 
Un specific al Iaşilor este dat şi de salba de 
mănăstiri închinate la Locurile Sfinte. În secolul 
al XVII-lea, domnii români au devenit principalii 
susţinători ai mănăstirilor de la Ierusalim, 
Muntele Athos şi Muntele Sinai, preluând rolul 
de protectori jucat iniţial de împăraţii bizantini. 
Prin acest act de patronaj, domnii Moldovei se 
situau într-o descendenţă simbolică a vechilor 
basilei. Mănăstirile închinate din jurul Iaşilor au 
jucat şi rolul unor reprezentanţe permanente 
ale Locurilor Sfinte, făcând ca acest oraş să 
fie ceva mai mult decât capitala Moldovei: 
un centru important pe harta Creştinătăţii 
răsăritene, o capitală a Ortodoxiei. Patriarhia 
de Ieru salim era reprezentată la Iaşi de un 
exarh cu rezidenţa la Mănăstirea Galata (sau la 
“Sf. Sava”), iar mănăstirile închinate la Muntele 
Athos erau administrate de arhimandritul 
Mănăstirii Golia. Această realitate a făcut ca, în 
1642, la Iaşi să se desfăşoare un sinod în care 

 Istoria 
bisericilor ieșene
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reprezentanţi ai ortodoxiei greceşti, slave şi 
româneşti au adoptat scrierea mitropolitului 
Petru Movilă, Mărturisirea ortodoxă. Dacă 
palatele aristocraţiei nu au rezistat timpului, 
multe din bisericile Iaşilor sunt adevărate 
necropole ale unor familii vestite. În criptele 
lor odihnesc oasele unor familii româneşti, 
precum Sturdza, Balş, Beldiman, dar şi ale unor 
reprezentanţi ai familiilor Cantacuzino, Ghica, 
Mavrogheni, Callimachi, Manu, Ruset, Palade, 
cu vechi rădăcini greceşti.O interesantă relaţie 
a existat între bisericile din mahalalele Iaşilor şi 
bresle. Fiecare dintre aceste lăcaşuri era susţinut 
material de către o asemenea breaslă, care îşi 
avea stabilit şi locul de închinăciune, unde îşi 
păstra steagul, lumânarea şi lada cu donaţii. 
Se vădeşte astfel şi dimensiunea confesională 
a breslelor, care nu erau organizate exclusiv 
pe baze economice, ci şi religioase, asemenea 
celor din vestul Europei.

Nu ne-am propus să scriem o asemenea 
istorie a Iaşului prin bisericile sale, deşi vechea 
capitală a Moldovei ar merita o astfel de 
abordare, având multe de oferit din această 
perspectivă. Volumul de faţă reuneşte16 studii, 
scrise într-un interval de 15 ani, care sunt 
rodul preocupării constante pe care am avut-o 
pentru studierea istoriei Iaşului şi a bisericilor 
sale. Multe dintre ele au apărut în diverse 
publicaţii de specialitate, mai greu accesibile 
pasionaţilor de istorie; acestea au fost incluse 
în volum după ce au fost revăzute şi adăugite. 
Alte texte sunt inedite,văzând pentru prima 
dată lumina tiparului. Unele dintre ele au făcut 
obiectul unor comunicări în cadrul diverselor 
simpozioane ştiinţifice sau în cadrul şedinţelor 
lunare de comunicări ale Institutului Român de 
Genealogie şi Heraldică «Sever Zotta”.
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O ipoteză privitoare la 

Biserica Mănăstirii “Sfinții 

Trei Ierarhi”

În arhitectura ecleziastică din Muntenia 
veacului al XVII-lea, deşi există unele 
excepţii notabile, tonul pare să fie dat 

de zidirile pline de sobrietate şi smerenie. Ele 
vădesc o anumită stereotipie, dar şi orientarea 
spre conservarea unor forme arhietipale, orice 
înnoire fiind privită cu rezerve, ca pe o alterare 
a modelelor originale, bizantine, sau ca pe o 
simplă zădărnicie lumească.Moldova aceleiaşi 
epoci, mai deschisă spre modernitate, prinsese 
gustul căutării, al experimentului, aproape 
fiecare ctitorie voievodală fiind, în felul ei, un 
unicat1. Exemplul cel mai relevant în această 
privinţă este, fără îndoială, biserica Mănăstirii 
“Sfinţii Trei Ierarhi”, ctitoria lui Vasile Lupu, 
care uimeşte şi astăzi prin dantelăria sa în 
piatră, chiar dacă ceea ce putem privi acum 
este o imagine palidă, aproape o umbră a celei 
de odinioară. Scrierile unor călători străini din 
epocă, îndeosebi cele ale lui Paul de Alep şi Evlia 
Celebi, reînvie, peste secole, icoana proaspătă a 
ctitoriei marelui domn: o Trei Ierarhi de cuvinte 
care s-a dovedit a fi mai adevărată şi mai durabilă 
decât cea din piatră. Totuşi zidurile aflate acum 
în picioare emoţionează prin palpabilul lor, 
oferind în acelaşi timp privitorului certitudinea 
că realitatea trebuie să fi întrecut ceea ce 
imaginaţia noastră poate reconstitui astăzi, 
pe baza vechilor texte.Dovedindu-se a fi un 
subiect fascinant, ctitoria lui Vasile Lupu a atras 
interesul multor cercetători, care au încercat 
să dea diferite explicaţii acestui monument, 
pornind îndeosebi de la decoraţiunea sa 
exterioară.

Astfel, s-a arătat originea orientală, 
armeano-gruzină şi persană a unor motive 
decorative2, a fost subliniat precedentul 
reprezentat de turla bisericii Mănăstirii 
Dragomirna în ceea ce priveşte broderia 

în piatră3,precum şi influenţa barocului 
polonez asupra decoraţiunii exterioare a 
monumentului4, toate acestea dovedind un 
gust rafinat, viziunea cuprinzătoare şi sintetică 
a voievodului.

Voi încerca, în cele ce urmează, să 
supun atenţiei cititorului o sugestie nouă 
asupra acestei ctitorii, pornind de la destinaţia 
sa: aceea de a adăposti moaştele Sfintei 
Cuvioase Parascheva. Este binecunoscută 
chestiunea achitării datoriilor Patriarhiei din 
Constantinopol de către Vasile Lupu, în calitatea 
sa de “moştenitor” al împăraţilor bizantini şi 
protector al întregii Biserici Ortodoxe, fapt de 
care se leagă şi aducerea la Iaşi, în capitala 
Moldovei, a moaştelor Sfintei Parascheva 
din Epivat, cinstită de întreaga creştinătate 
răsăriteană5.

Deşi pisania Trei Ierarhilor poartă data de 
6 mai 1639, biserica a fost doar sfinţită atunci, 
lucrările continuând până în 1641, când au fost 
aduse şi moaştele6. Locul destinat Sfintei era 
“în zidul dinspre miazăzi”,unde se afla un “arc 
consoliv mare”, după mărturia lui Paul de Alep7.

Faptul că locul era încorporat în zid, 
deci special prevăzut din proiectul bisericii, 
dovedeşte că se ştia foarte bine, încă din faza 
de concepere a clădirii, că ea va adăposti 
preţioa sele relicve. Este deci plauzibil ca şi alte 
detalii ale bisericii să fi fost gândite în legătură 
cu găzduirea moaştelor.

Racla de argint a Sfintei, căptuşită cu 
catifea roşie, era aşezată, după mărturia 
călătorului sirian, în nişa din peretele sudic. 
Cele trei trepte ale soclului, precum şi colonetele 
care flancau nişa erau din marmură albă. 
Povestea aducerii moaştelor fusese 
inscripţionată cu slove de aur pe o placă din 
marmură neagră, iar momentele cele mai 
semnificative din hagiografia Sfintei Paraschiva 
au fost imortalizate într-un mozaic foarte fin, 
pe peretele care constituia fundalul acestui 
ansamblu. În faţa nişei vegheau, suspendate, 
şapte candele de argint8. În Iaşii vechilor zidiri, 
Dan Bădărău şi Ioan Caproşu au arătat că avem 
atestat, în descrierea lui Paul de Alep, “unul din 
rarele modele ale dispozitivului arhitectonic şi 
ornamental ce s-a întrebuinţat în lumea 
ortodoxă pentru expunerea moaştelor 
sfinţilor9. Ideea pe care voi încerca să o 
argumentez în continuare este că lucrurile nu 
se opresc doar la ansamblul descris mai sus şi 
că întreaga decoraţie fastuoasă a Trei Ierarhilor 
ar putea fi pusă în legătură cu adăpostirea 
relicvelor Sfintei Parascheva în această biserică. 
De-a lungul Evului Mediu (şi nu numai), atât în 
Răsărit cât şi în Occident, s-a desfăşurat o vie 
circulaţie a relicvelor: oseminte, fragmente din 

ÎN UMBRA «TREI  
IERARHILOR”
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giulgiul sfânt, lemn din crucea pe care a fost 
răstignit Iisus, precum şi altele asemenea. Ceea 
ce interesează aici în mod deosebit este felul în 
care erau păstrate. Casetele ce conţineau 
asemenea relicve sunt încărcate de decoraţiuni 
lucrate în argint masiv, smalţuri, sidef şi pietre 
preţioase. Mici fragmente de os, îngălbenite de 
vreme, au fost incrustate cu evlavie în filigrane 
fastuoase, din metal scump, ca pe cele mai de 
preţ nestemate. La Mănăstirea Arnota din Țara 
Românească, mâna Sfântului Mihail fusese 
“îmbrăcată toată în aur” de către Matei Basarab 
Vodă (rivalul lui Vasile Lupu)10. La Mănăstirea 
Putna se afla doar un deget atribuit Cuviosului 
Daniil Sihastru, ferecat în argint, în care au fost 
montate 11mărgăritare (perle) şi o granată11. 
Dar nu îmi propun aici inventarierea acestor 
obiecte. Doresc numai să arăt că pentru 
cinstirea relicvelor nici un metal nu a fost 
socotit prea nobil, nici un material nu a fost 
considerat prea scump, nici o lucrătură, oricât 
de migăloasă, îndeajuns de delicată.

Dacă afişarea bogăţiei, a luxului 
exagerat, în viaţa civilă era apreciată drept o 
superbie condamnabilă, constituind o piedică 
serioasă în calea mântuirii, aceeaşi bogăţie, 
revărsată cu generozitate întru înzestrarea 
fundaţiilor pioase cu odoare scumpe, era 
considerată o faptă vrednică de laudă adusă 
Bisericii lui Dumnezeu, o jertfă pentru iertarea 
păcatelor şi ântuirea sufletului, finalitate a 
credinţei creştine.

În acest context, o atenţie specială se 
cuvine să acordăm chivotelor dăruite bisericilor 
de către vechii noştri domni. Chivotele erau, 
precum se ştie, nişte casete ce aveau destinaţia 
specială de a păstra Trupul Domnului, fiind 
aşezate pe masa Altarului. Acestea erau lucrate 
în mod curent din argint şi au căpătat, de foarte 
timpuriu, forma unei biserici în miniatură. 
Această penetrare a elementelor de arhitectură 
în domeniul lucrărilor de argintărie ecleziastică 

ar merita, în mod deosebit, investigată. Uneori 
avem de-a face cu o simplă casetă, la care s-au 
adăugat una sau mai multe turle reprezentate 
convenţional. Foarte frecvent însă întâlnim şi 
alte elemente, precum ferestre, firide, ocniţe, 
coloane decorative şi chiar torsada atât de 
specifică arhitecturii epocii.

Alteori forma chivotului caută să se 
apropie cât mai mult de aceea a bisericii pentru 
care a fost lucrat. Un exemplu în acest sens 
este chivotul Mănăstirii Tismana, considerat 
de specialişti a fi un document grăitor pentru 
studiul prefacerilor pe care monumentul 
respectiv le-a suportat de-a lungul vremii12.

Chivotele nu erau însă decât foarte rar 
un fel de “machete” fidele, în care să se poată 
regăsi detalii privitoare la arhitectura originară 
a bisericilor pentru care au fost comandate, 
meşterii argintari care le-au confecţionat 
neputând renunţa la tehnicile decorative 
specifice metalelor preţioase. Filigranarea 
argintului, incrustarea de sidef, pietre preţioase 
sau iconiţe de email dau farmec şi valoare unor 
asemenea lucrări. Se cunosc şi cazuri când s-a 
renunţat la funcţionalitatea iniţială a chivotului, 
unele dintre ele adăpostind, în locul Trupului 
Domnului, moaştele unor sfinţi. Acestea 
dobândeau astfel destinaţia de relicvarii, 
transformânduse în casete pentru moaşte. 
Câteva dintre acestea, dăruite de domnii români 
la Locurile Sfinte, au fost publicate de Marcu 
Beza. Cele mai remarcabile dintre ele sunt: 
chivotul comandat de domnul Neagoe Basarab 
pentru păstrarea relicvelor părintelui său 
duhovnicesc, Sf. Nifon, fost patriarh ecumenic, 
precum şi chivotul comandat de Șerban Vodă 
Cantacuzino pentru păstrarea capului Sf. 
Grigore din Nazians, unul din cei Trei Ierarhi13. 
Dacă argintăria bisericească a preluat atât de 
mult din domeniul arhitecturii ecleziastice, de 
ce nu ar putea fi luată în calcul şi o influenţă 
inversă? Decorul exterior al pereţilor, care 
cunoscuse, în urmă cu mai bine de un veac, 
fascinanta experienţă a picturii murale, face loc, 
la Trei Ierarhi, unui decor sculptat în piatră care 
acoperă, ca o horbotă, întreaga clădire. Însă 
această broderie exterioară pare a fi mai curând 
opera unui giuvaergiu sau a unui miniaturist 
decât aceea a unui lucrător în piatră14. Unele 
frize întâlnite pe faţada Trei Ierarhilor îşi găsesc 
chiar asemănări de stil în decorul chivotelor 
medievale din spaţiul ortodox. Corina 
Nicolescu, în lucrarea sa privitoare la argintăria 
din Țările Române, observa faptul că asemenea 
motive florale stilizate “sunt comune şi artei 
bizantine din etapa Paleologilor, dar izvorul lor 
mai îndepărtat este arta georgiană şi armeană, 
de unde au ajuns, după secolul al XI-lea, la 
Bizanţ şi în arta balcanică”15.
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Dimensiunile relativ reduse ale bisericii 
Trisfetitelor, precum şi tradiţia potrivit căreia 
pereţii exteriori au fost poleiţi cu aur, ne duc 
iarăşi cu gândul la imaginea unui chivot16. Ideea 
auririi exterioare a bisericii a fost acceptată de 
mai mulţi istorici şi arhitecţi. În prima variantă a 
acestui articol ne-am exprimat scepticismul cu 
privire la realitatea acestui fapt, considerându-l 
“mai curând o frumoasă legendă”, ale cărei 
origini se aflau în dificultăţile de traducere 
ale textelor călătorilor orientali citaţi, care au 
fost scrise în limbile turcă şi arabă17. Ulterior, 
am aflat de o serie de analize biochimice de 
laborator (efectuate de Dr. Mariana Mustaţă), 
asupra a trei probe recoltate de pe faţada 
Trei Ierarhilor, care au pus în evidenţă urme 
de argint şi aur. Se ştie însă că, pe la 1880, 
şi restauratorul Lecomte du Noüy a poleit 
faţadele cu aur, sau cel puţin a încercat acest 
lucru. Din ce perioadă ar putea data aurul pus 
în evidenţă de amintitele probe?

Ce se cunoaşte însă sigur este faptul 
că, la interior, aurul fusese utilizat din belşug. 
Descrierile de epocă îl amintesc în exonartex, 
unde erau reprezentate, faţă în faţă, Paradisul 
şi Infernul, Paul de Alep notând, în mod 
explicit, că “totul este în aur şi lapis-lazuli”, dar 
mai ales în altar, unde acelaşi călător afirma că 
“împrejurul absidei se găsesc arcuri deosebite ce 
se împletesc; printre ele unele sunt împodobite 
în întregime cu foi de aur”, adăugând mai jos 
că “pictura şi chipurile dinlăuntrul altarului şi 
din afara lui, de pe ziduri, sunt din foi de aur 
şi lapis-lazuli, iar frumuseţea lor nu poate fi 
asemuită cu nimic”18.

Acestor detalii martorii epocii le adaugă 
şi altele, la fel de minunate. Astfel, uşa dintre 
pronaos şi tindă avea canaturile “lucrate în sidef 
curat, cu fire şi solzi de argint şi cu frumoasă 

argintărie în relief, cu înflorituri negre”, iar 
în abside stranele cântăreţilor, acoperite cu 
postav roşu, erau “încrustate cu os şi cu abanos 
şi cu altele asemănătoare”. Cele două coloane 
octogonale, ce nu se deosebeau de piatra verde, 
erau “acoperite cu vrejuri de aur de sus până 
jos”. Jeţul domnului, cu rosturi imperiale,lucrat 
în foiţă de aur şi catifea roşie, este privit de 
Paul de Alep ca o “lucrare de giuvaergiu”, iar 
pupitrul pe care se punea Evanghelia preţuia 
el singur, în opinia lui Evlia Celebi, “un tezaur 
egiptean”, evaluând că întreaga lucrătură a 
clădirii ar fi necesitat cheltuirea a zece “tezaure 
egiptene”19. Și celelalte jilţuri sculptate în 
lemn de esenţe rare (chiparos, abanos) au 
fost lucrate la Țarigrad (Constantinopol). 
Candelabrul cel mare era compus din 16 piese, 
toate din argint aurit cizelat. Cădelniţele de 
metal scump, împodobite cu pietre preţioase, 
vălurile brodate toate cu aur şi mărgăritare, 
întregesc imaginea fascinantă a interiorului 
originar al acestei biserici.

* În concluzie, fără a avea intenţia de 
a nesocoti alte sensuri şi interpretări, pe care 
istoria şi istoricii le-au aşezat pe umerii acestei 
minuni arhitectonice, încheiem cercetarea de 
faţă afirmând că aglomerarea de materiale 
preţioase, fineţea execuţiei, grija pentru 
detaliu, fac din biserica Mănăstirii Trei Ierarhi o 
adevărată bijuterie, comparabilă cu filigranele 
şi ferecăturile destinate să cinstească cele 
mai de preţ relicve ale creştinătăţii orientale. 
Întreaga clădire a acestei biserici poate fi privită 
ca o casetă pentru moaşte, sau ca un “chivot” 
realizat la dimensiuni arhitectonice20 de către 
un domn care avea şi firea, şi mijloacele pentru 
a concepe un asemenea lucru, deopotrivă 
excentric şi grandios. Întreaga bogăţie şi 
fastul imperial regăsite în această ctitorie nu 
sunt opera unui simplu principe grandoman, 
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ci se constituie într-o afirmare a faptului că 
Vasile Vodă Lupu era moştenitorul legitim al 
împăraţilor bizantini, recunoscut ca protector 
şi stăpân de toate patriarhiile de pe teritoriul 
fostului Imperiu Roman de Răsărit. Doar 
Împăratul, ca persoană sacră, şi-ar fi putut 
îngădui să înalţe o asemenea fabuloasă ctitorie 
fără a putea fi suspectat de superbie (unul din 
păcatele capitale, potrivit moralei creştine din 
epocă), pentru că doar lui i se cuvenea aşa 
ceva. Altcineva, oricât de bogat, nu ar fi avut 
dreptul moral de a înălţa o biserică de valoarea 
Trei Ierarhilor21. Nu trebuie să pierdem din 
vedere nici faptul că (deşi se renunţase la 
compartimentul special destinat gropniţei) 
această ctitorie era menită spre a servi de 
necropolă lui Vasile Lupu şi familiei sale. Aici, 
sub aceleaşi bolţi cu preţioasele moaşte ale 
Cuvioasei Paraschiva, dorise Vasile Vodă să îşi 
doarmă somnul de veci, în aşteptarea mântuirii.

1. Vezi Răzvan Theodorescu şi Ioan Oprea, 
Piatra Trei Ierarhilor, Bucureşti, 1979, p. 9.              

2. G. Balş, Influences armeniénnes et 
géorgiennes sur l’architecture roumaine, 
Vălenii de Munte, 1931, p. 16; Ion Bănăţeanu, 
Aspecte ale influenţei armeano-georgiene 
asupra artei religioase româneşti, în GB, 
XXIV, 1965, 78-, pp. 705706-.

3. N. Grigoraş, Biserica Trei Ierarhi din Iaşi, 
Iaşi, 1962, p. 25

4. Răzvan Teodorescu, op. cit., p. 19.
5. Ana Dobjanschi, Victor Simion, Arta în 

epoca lui Vasile Lupu, Bucureşti, 1979, p. 
15. Referiri la calculele privitoare la sumele 
enorme achitate de voievodul moldovean 
în contul patriarhiilor de Constantinopol şi 
Ierusalim, precum şi pe seama comunităţii 
mănăstirilor de la Muntele Athos, echivalând 
cu veniturile Moldovei pe doi ani de zile.

6. N. Grigoraş, op. cit., p. 29. Data aducerii 
moaştelor este 13 iunie 1641, după cum 
reiese din inscripţia slavonă, pe marmură 
neagră, ce fusese pusă sub racla Sfintei 
Parascheva.

7. Călători străini despre Ţările Române, 
VI, îngrijit de M.M. Alexandrescu-Dersca 
Bulgaru şi Mustafa Ali Mehmed, Bucureşti, 
1976, p. 49.

8. Dan Bădărău, Ioan Caproşu, Iaşii vechilor 
zidiri (până la 1821), Iaşi, 1974, p. 183, text 
şi nota 97.

9. Ibidem.
10. Călători străini, VI, p. 193.
11. Scarlat Porcescu, Sfântul Daniil Sihastrul, 

în vol. Sfinţi români apărători ai legii 
strămoşeşti, Bucureşti, 1987, p. 321.

12. Cf. Corina Nicolescu, Argintăria laică 
şi religioasă în Ţările Române (sec. 
XIV-XIX), Bucureşti, 1968, pp. 43-44. 
Pentru evaluarea formei iniţiale a unui 
monument ecleziastic s-a mai făcut apel la 
reprezentările miniaturale ale bisericilor 

din tablourile votive, acolo unde s-a păstrat 
pictura originală. De la aceste reprezentări 
s-ar putea să fi plecat sugestia ca trăsăturile 
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acela al Trei Ierarhilor, chivotul de la Vasile 
Lupu se pare că nu a dispărut, ci se păstrează 
în colecţiile Muzeului Naţional de Artă 
din Bucureşti, nefiindu-ne accesibil până 
acum. Referitor la acest subiect, episcopul 
Melchisedec scria că la Trei Ierarhi se 
păstrau, în vremea sa, trei candele de aur 
şi un chivot de argint, adăugând: «Acestea 
au o formă deosebită de cele uzitate astăzi 
la noi. Inscripţiile greceşti şi arta arată 
că sunt lucrate la Constantinopol” (Notiţe 
istorice şi arheologice adunate de la 48 
mânăstiri şi biserici antice din Moldova, 
Bucureşti, 1885, pp. 180-181). În inventarele 
făcute cu ocazia restaurării bisericii de 
către Lecomte du Noüy, figura şi «un chivot 
de argint aurit” (cf. N. Grigoraş, op. cit., 
p. 69). O descriere a sa pare să ofere Paul 
de Alep (Călători străini, VI, p. 48), atunci 
când descrie tabloul votiv: «La stânga 
ieşirii prin uşa (dintre tindă şi nartex) 
este zugrăvit (chivotul) bisericii, pe care 
îl susţine cu mâna domnul şi pe care sunt 
înfăţişaţi cei trei ierarhi, oferind-o lui Isus 
Hristos; acesta, înconjurat de îngerii şi de 
apostolii Lui, îl binecuvântează”. Chiar 
dacă această descriere ar corespunde 
realităţii, datele oferite sunt insuficiente 
pentru a putea analiza eventualele influenţe 
între trăsăturile bisericii de zid şi acelea ale 
chivotului său.

13. Marcu Beza, Urme româneşti în răsăritul 
ortodox, ediţia a II-a, Bucureşti, 1937, pp. 
38, 53 ş.a.

14. Această impresie o avea şi Evlia Celebi, 
care nota că decorurile exterioare care 
înveşmântează piosul sanctuar «strălucesc 
şi scânteiază, încât par că ar fi frunzele de pe 
un pergament iluminat” (adică al sultanului, 
n. ns.), adăugând chiar că acestea ar putea 
sta alături de realizările lui Mani, Behzad 
şi Aga Riza, pictori miniaturişti din vechiul 
Iran (Călători străini, VI, p. 479).

15. Corina Nicolescu, op. cit., p. 43.
16. Grigore Ionescu, Arhitectura pe teritoriul 

României de-a lungul veacurilor, Bucureşti, 
1982, p.336. Autorul crede că decorul 
sculptat pe faţada Trei Ierarhilor a fost 
subliniat prin colorarea lui cu lapis-lazuli 
şi poleială de aur. C. Cihodaru, citând pe 
G. Balş şi pe alţi autori, consemnează că 
biserica «ar fi fost aurită pe dinafară”, 
afirmând chiar că «urme de poleială se mai 
văd pe peretele de nord”.

17. Vezi Călători străini, VI, p. 47. Potrivit 
traducerii de aici, Paul de Alep arată doar 
că biserica este «clădită în întregime din 
piatră făţuită”; Evlia Celebi, călătorul turc, 
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nota că «fiind clădită de curând, pietrele 
de marmură (sic!) strălucesc şi scânteiază, 
încât par a fi frunzele de pe un pergament 
iluminat” (p. 478), amintind şi mai jos de 
«pietrele făţuite ale pereţilor exteriori” (p. 
481). Deci călătorii contemporani au putut 
admira o sculptură în piatră foarte frumos 
finisată, însă nu şi aurită. Este adevărat 
că traducerile mai vechi ale însemnărilor 
celor doi călători oferă mai mult temei 
tradiţiei privitoare la aurirea pereţilor 
exteriori ai bisericii. Vezi, în acest sens, 
Andrei Antalfy, Călătoriile lui Evlia Celebi 
prin Moldova în anul 1658 (traducere din 
textul turcesc), în BCIR (XII, 1933, pp. 
43-47), care pare a da totuşi, pentru alte 
pasaje, o traducere mai bună decât cea 
publicată în Călători străini. Călătorul rus 
Anatol Demidov, care a trecut prin Iaşi 
la 1837, afla atunci că «biserica ar fi fost 
aurită în interior, însă suferise de pe urma 
a trei incendii şi a unui jaf tătăresc, dar 
mai ales din cauza cutremurului din anul 
1802, când fusese ruinată în întregime” 
(G. Bezviconi, Călători ruşi în Moldova şi 
Muntenia, Bucureşti, 1947, p. 338).

18. Călători străini, VI, pp. 47-50 şi 479-481.

19. Ibidem, p. 481: «În sfârşit, după socoteala 
arhitecţilor şi meşterilor pricepuţi în ale 
algebrei, pentru ridicarea acestei biserici 

s-au cheltuit zece haznale egiptene”. Vezi şi 
A. Antalfy, op. cit., pp. 43-47.

20. Pentru sensul arhitectonic al termenului 
chivot, vezi relatarea lui Petru Bogdan 
Bakšic, care a vizitat Trei Ierarhi la 3 
octombrie 1641. El nota că atunci se amenaja 
«un mormânt în biserică,la un perete, adică 
un chivot din felurite marmore frumoase, 
pentru a se aşeza sub el trupul acela (adică 
al Sfintei Parascheva, n. ns.); se făcea 
întocmai ca un altar latin, cu coloane, cu 
podoabe şi cu inscripţii în limba slavonă” 
(Călători străini, V, p. 235).

21. Probabil că doar în acest spirit s-ar putea 
explica pâra care ajunsese la urechile 
sultanului, potrivit căreia domnul Moldovei 
ar fi înălţat o ctitorie mai măreaţă decât s-ar 
fi cuvenit rangului său – «o patriarhie” 
(vezi Călători străini, VI, p. 479). Să ne 
amintim că şi în Moldova dreptul de a înălţa 
biserici cu turlă pare să fi fost multă vreme 
un privilegiu exclusiv al Domniei. Biserica 
Mănăstirii Dragomirna este prima ctitorie 
nedomnească ce a dobândit privilegiul 
turlei şi a marcat acest moment într-un mod 
cu totul remarcabil, oferind, prin veşmântul 
său dantelat, un model pentru Trei Ierarhi.

Cercetări privitoare la istoria bisericilor 
ieșene : monumente, ctitorii, mentalități / Sorin 
Iftimi. - Ed. a 2-a. - Iași : Doxologia, 2014
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Conf . Dr. Ioana FEODOROV cercetător 

în cadrul Institutului de Studii Sud-

Est Europene al Academiei Române

Istoria tiparului arab a început în 
Răsăritul Europei şi în Orient cu  
lucrarea săvârşită împreună de Antim 

Ivireanul, cărturar şi tipograf de geniu, viitor 
mitropolit al Ungrovlahiei, şi Atanasie al III-
lea Dabbās, mitropolitul  Alepului, patriarh al 
Antiohiei aflat între două păstoriri. Două cărţi 
în limbile greacă şi arabă au fost tipărite în 1701 
(la Snagov) şi 1702 (la Bucureşti). Continuarea 
lucrării a fost asumată de Atanasie Dabbās, 
care, primind în dar la întoarcerea sa în Siria în 
1705 materialul tipografic arab creat de Antim 
Ivireanul, a continuat la Alep lucrarea începută 
în Țara Românească. Următorul episod 
consemnat în  istoria  relaţiilor  româno-arabe  
prin tipar îl constituie imprimarea unor cărţi 
arabe la Iaşi sub îngrijirea patriarhului  Silvestru 
al Antiohiei, călător în Moldova şi în Țara 
Românească între anii 1735–1748.  Pornind  pe  
aceeaşi  cale  ca  şi  ilustrul  său  înaintaş  Atanasie 
Dabbās,  Silvestru  s-a  adresat  după  1730  
domnilor  Moldovei  şi  Țării Româneşti,  Ioan  
şi  Constantin Mavrocordat. Patriarhul sirian  
a  imprimat la Iaşi, în tiparniţa Mănăstirii  Trei 
Ierarhi, câteva cărţi în  limba  arabă,  cu  alfabet 
arab. Primind în 1746 ca metoc al Patriarhiei 
Antiohiei Mănăstirea  Sfântul Spiridon  din  
Bucureşti,  patriarhul Silvestru  s-a  aşezat  aici 
şi  şi-a continuat activitatea începută la Iaşi, 
prin tăierea şi turnarea de litere arabe, cu 
ajutorul ucenicilor sirieni din obştea monahală 
nou înfiinţată. Activitatea  tipografilor  arabi  la  
Iaşi şi  la  Bucureşti  a  contribuit la înfiinţarea 
primei imprimerii de carte ortodoxă din Liban.

Ioana FEODOROV  Tipar pentru 
creștinii arabi - Antim Ivireanul, Atanasie 
Dabbās și Silvestru al Antiohiei 

Ȋncǎ din cele mai vechi timpuri, tiparul 
s-a aflat  în simbioză cu principalele instituţii 
de cultură ale statului, biserica şi şcoala, iar 
activitatea tipograficǎ  a Țǎrilor Romậne este 
bine cunoscutǎ. Iaşul şi-a legat numele de 
arta şi meşteşugul tipografic care a ajuns la un 
remarcabil nivel şi a contribuit la dezvoltarea 
culturii româneşti.  Au fost cunoscute atelierele 
tipografice de la mǎnǎstirile Trei Ierarhi (din 
vremea lui Vasile Lupu şi cea grecească de la 
începutul secoluluiXIX), Sf.Sava şi Cetăţuia 
(în limbile greacă şi arabă) şi de la Mitropolia 
din Iaşi. La rugămintea domnitorului Vasile 
Lupu, Frăţia Stavropighiei din Lvov, vestit 
centru de culturalizare, şi mitropolitul Kievului 
Petru Movilă ajută să se înfiinţeze la Iaşi 
prima tipografie din Moldova. Instalată la 
mănăstirea Trei Ierarhi din Iaşi, ctitorită de 
V. Lupu, tipografia condusă de trimisul lui 
P.Movilă, Sofronie Poceaţkii, la 1643 scoate 
la lumină prima tipăritură moldovenească 
numită Cazania lui Varlaam. Însă asprele 
vremi de atunci nu erau priincioase activităţii 
editoriale: tiparniţa de la Trei Ierarhi a 
funcţionat numai vreo trei decenii. Munca de 
tipărire va reîncepe în Moldova către sfîrşitul 
veacului al XVII-lea datorită grijii mitropolitului 
Dosoftei. Tipografiile de la mǎnǎstirile Sf. 
Sava şi Cetǎţuia au lucrat pentru comunitǎţi 
ortodoxe externe ,ȋn limbile arabǎ şi greacǎ. 
Astfel, între cărţile tipărite în limba arabă 
la Iaşi, putem menţiona: Liturghier în limba 
arabă şi georgiană (1745), Arbitrul adevărului 
şi expunerea dreptăţii (1746), Cina cea divină 
(1746 - 1747) etc. Tipăriturile arabe din oraşul 
de scaun al Moldovei au fost făptuite cu muncă 
şi meşteşug românesc de cărturari care au slujit 
dezvoltǎrii culturii şi artei româneşti, făcându-
le cunoscute în lumea ortodoxă a timpului.
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Muzeul Tiparului din Iaşi este 
amplasat ȋn clǎdirea cunoscutǎ  
sub numele de “Casa Dosoftei”, 

fiindcǎ o vreme, a adǎpostit tiparniţa 
mitropolitului Dosoftei. O casǎ, din prima 
jumatate a secolului al XVII-lea cu ferestre 
arcuite şi dreptunghiulare, cu pridvor deschis, 
cu coloane ȋnalte,compusǎ din douǎ ȋncǎperi 
boltice, precedate, spre strada, de un portic 
ȋnalt cu cinci arcade. 

A fost sediul celei de-a doua tiparniţe 
din Iaşi în perioada lui Vasile Lupu şi a 
Mitropolitului Varlaam (1679-1686) după cea 
de la Trei Ierarhi, aici tipărindu-se, pentru 
prima oară în limba română în Moldova, în 
1643, « Cazania » Liturghia (1679), Psaltirea de 
nţeles (1680), Viaţa şi petrecerea sfinţilor (1682 
– 1686).Mitropolitul cărturar Dosoftei a 
dezvoltat această tipografie cu sprijinul 
lui Nicolae Milescu-Spătarul. Muzeul este 
format din trei camere expoziţionale ce oferǎ 
informaţii despre studiul tiparului şi al cǎrţilor 
vechi.

Din timpul lui Vasile Lupu datează 
prima tiparniţă din ţara Moldovei. Literele 
au fost aduse în 1641, pe banii voievodului, 
de la Lemberg (astăzi, Lvov în Ucraina), de 
către un preot moldovean, un vameş şi 
Sofronie Pociaţki. Maşinăria provenea tot din 
străinătate, de la Petru Movilă, Mitropolitul 
Kievului. Literatura religioasă în Moldova s-a 
afirmat şi a rămas în istorie, întîi de toate, prin 
scrierile mitropoliţilor Anastasie Crimca (1570-
1629), Varlaam (1590-1657) și Dosoftei (1624-
1693).

Muzeul Tiparului din Iași
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MIRELA PINTILIE 
JABER 

Cine nu cunoaște Iașul nu se poate pătrunde după cuviință de spiritul trecutului 
nostru care trăiește în acest loc mai viu și mai bogat decât oriunde aiurea. - 
Nicolae Iorga

La şcoală, la Liceul “Dimitrie Cantemir”, îl aveam profesor de istorie pe regretatul profesor 
Dima, un om lung şi deşirat, dar mai ales, picioarele cu pantofii lui enormi (făcuţi la comandă, cred, 
că doar n-or fi existat la raft pantofi de marimea 46 prin anii ’70) ieşind din pantalonii mult prea 
scurţi, mă impresionau enorm aşa cum le folosea el, când, stând pe scaun, sau le aşeza ca pe două 
armate duşmane ce se năpusteau inevitabil una împotriva alteia, când ca pe nişte arme imbatabile 
ȋn a doborî şi alunga din ţară duşmanul invadator, când ca pasuri ȋntre munţi, indicând trecători 
cheie în bătălii istorice, iar “pantofii”, înţelegeam eu, trebuiau apăraţi cu preţul vieţii … acestea se 
petreceau toate când aveam istoria la ultima oră, şi, obosit de câte lecţii predase de dimineaţă, 
alegea să stea jos. Dar cel mai ales bătăliile istorice se petreceau cu un profesor în plin avânt prin 
clasă, care nu ezita să ȋnsceneze ȋn faţa noastră bătăliile, fronturile, atacurile şi strategiile militare 
folosite de-ai noştri sau de duşmani; în astfel de instanţe, catedra, primele bănci din faţă, băţul 
arătător, ba chiar şi catalogul, deveneau toate elemente strategice pe un câmp de bătaie. Aşa că 
istoria pentru mine, afară de spectacolul oferit de profesorul care, pentru că era un om devotat, 
talentat şi animat de importanţa misiunii sale, îl credeam cam “ţăcănit”, istoria era deci un subiect 
sinonim cu atacuri, bătălii şi moarte, şi, fată fiind, nu era tema mea preferată, deci nu ȋnvăţam 
deloc “la istorie”. 

Desigur că profesorul aborda şi aspectul larg, contextul istoric al evenimentelor discutate 
sau demonstrate, cu date, cu locuri, cu condiţii prealabile şi consecinţe ulterioare, dar toate 
treceau pe lậngǎ mine precum trecuseră armatele duşmane, care veniseră, trecuseră, şi duse-au 
fost. Și uite-aşa, mi-au mai rămas în urechi, sau în ochi, făcând aluzie tot la pantofi, ceva bătălii cu 
turcii, cu tătarii, ceva daci ce se băteau cu romanii pe o coloanǎ pe undeva prin Roma.

Îmi dezvălui lacunele cu oarecare generozitate ştiind prea bine că, din generaţia mea, prea 
puţini erau cei cu adevărat pasionaţi de istorie, aşa, aranjată sau “prelucrată” cum era ea, iar la 
generaţiile ulterioare, istoria chiar a trecut în valuri la propriu peste ei, cu schimbările din ultimii 
treizeci de ani - şi când istoria trece prin tine, şi tu prin ea, ai mai puţin timp de a o cerceta prin 
cărţi. 

La pas prin secolele Iașului - Identitate, 
căutare, regăsire
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Astfel că, îmi explic eu, m-o fi ajuns “blestemul” minunatului şi neuitatului profesor Dima, 
că tot de la o vreme, călcând prin Iaşi, nu pot vedea o stradă, un deal sau o clădire veche fără 
sa mă întreb, de unde numele, de unde vine şi de când… care-i povestea ei? Poate că ȋn spatele 
răspunsurilor la ȋntrebările şi scotocirile mele despre Iaşul de azi şi de demult, despre originea 
noastră ca români, ca moldoveni, şi mai ales, ca ieşeni, stǎ, ȋn mare parte, amintirea acelui minunat 
dascăl, Domnul profesor Dima. 

Nu mă gândeam pe-atunci, pe bǎncile şcolii, că eram favorizată de soartă şi că de fapt 
mă născusem bogată doar prin faptul ca mă născusem în Iaşi. Iaşul a fost şi este prin tradiţie un 
centru de atracţie pentru viaţa socială, culturală, academică şi artistică a ȋntregii ţări, dar mai 
mult, este un simbol important al istoriei româneşti şi al evoluţiei noastre ca români, este prin el 
însuşi o oglindă a fiinţei umane, având ȋntunecimi, dar şi o Infinită Lumină, aşa ȋncât, mergând la 
pas prin Iaşul de azi, te cuprinde gândul că basmele chiar erau adevărate, că până la urmă Binele 
învinge Răul, şi că lumina ȋnvinge ȋntunericul. Acest adevăr nu-l putem vedea stând într-o staţie şi 
asteptând tramvaiul care ȋntârzie, conducând în traficul care ne fură zilnic minute în plus din viaţă, 
că doctorul nu ne-a primit imediat, că un cutare a furat o ceva, că mai există corupţie, gunoaie, 
etc. Le vede doar acela ce face un pas înapoi, aşa ca să vadă mai bine cum şi de unde-a venit, cum 
şi de ce a ajuns aici. Trebuie să priveşti şi să-nţelegi trecutul ca să te ȋmpaci cu prezentul, ca să te 
poţi proiecta în viitor. Când dai cu piciorul, trebuie să ştii mai întâi la ce şi la cine dai, câte vieţi şi 
destine s-au împletit pentru ca tu sa fii astăzi aici, câţi oameni din cei ce-au trăit cu mult sau cu 
puţin înaintea ta au dat tot din ei pentru ca tu să vezi astăzi oraşul acesta crescut, şi crescậnd încă, 
de jur-împrejurul tău. 

Pentru  început îmi vin în minte vorbele regretatului Maestru Sergiu Celibidache: Iaşul, 
pentru el, este oraşul care l-a crescut şi ȋndrumat, este oraşul care poartă “vina” sau “meritul” de 
a-l fi format în a deveni o figură marcantă a muzicii clasice internaţionale. Tot de la Iaşi a rămas cu 
acea “mare doză de poezie” pe care reuşeşte să o transforme în muzică: 

  Iașul mi-a dat ceva care la început m-a ajutat să devin om și după aceea, într-adevăr, 
să pot ieși cu ușurinţă din labirintul îndoielilor. Și când a fost vremea să iau hotărâri mari, le-
am luat ca ieșean, adică, cu înțelepciune moldovenească. Deci am fost cât se poate de marcat 
din copilărie și adolescență de Iașul care, a fost oxigenul tuturor.

   Iaşul este… Iaşi. Nu există trecător ȋntâmplător prin Iaşi, student, vizitator, să nu rămână 
pătruns de un nu ştiu ce duh al Iaşului, o poezie, o imagine vizuală sau sonoră, o mângâiere sau 
un parfum. Scriitorii de muzică şi oamenii de litere au ȋnscris pentru lungă memorie aceste simţiri. 
De la Ionel Teodoreanu, Iaşul ne-a rămas ca “dulcele Târg al Ieşului”, de la Mihail Sadoveanu, Iaşul 
a rămas un “muzeu al amintirilor” şi al “sufletului colectiv”. Tocmai ȋn acest spirit al sufletului 
colectiv este şi replica lui Dem Rădulescu din filmul Astǎ seară dansăm ȋn familie, cậnd, în căutare 
de noi “victime” care să-i cadă  în braţe, menţionează ca loc ideal Iaşul pentru cǎ acesta este un 
“vechi centru romantic”. După Nicolae Iorga, “Iaşul e ȋnainte de toate o biserică, biserica bisericilor 
pentru trecutul nostru”, iar după Lucian Blaga, Iaşul este “o mare istorie a poporului român”. 

Prin vechimea sa şi numărul de personaje ilustre pe care le-a dat culturii româneşti, Iaşul 
s-a impus demult drept capitală culturală a ţării, iar ȋn Decembrie 2018, la 100 de ani de la Unire, 
a mai primit şi titlul de “Capitală istorică a României”.

Nu este nevoie, şi nici nu ar fi posibil a numi toţi artiştii, scriitorii şi poeţii care şi-au tras seva 
din rădăcinile Iaşului. Dar ar fi nevoie, cred, să ne ȋntrebăm ce are Iaşul mai special, ce anume a 
făcut din acest loc o fabrică de genii care a putut naşte şi da ţării atâtea personalităţi distinse, atâtea 
talente şi creaţii distincte, şi care-ar fi cauzele ce au făcut din Iaşi creuzetul alchimic, amestecul 
savant de gene şi culturi cum nu au avut alţii… o fi avut poate, parte de mai multe zbateri, trădări, 
căutări şi ȋncercări de regăsire decât în alte părţi ale ţării? Sau, poate, o fi avut oameni mai inimoşi, 
mai flămânzi de cultură ca alţii? 

Știm, cu siguranță, că Iașul a avut și are paradoxurile sale; pe la 1840 Alecu Russo scria 
indignat ȋn “Iașii și locuitorii săi”: 

Câteva persoane înzestrate cu farmecele figurii şi ale spiritului, care au călătorit prin 
capitalele mari, au vrut să introducă şi în Iaşi bon-ton-ul şi manierele elegante, au vrut să 
formeze saloane alese. Dar într-o societate meschină şi plină de vorbării, ca a noastră, a 
îndrăzni să te deosebeşti de concetăţeni ori, ce e și mai rău, de membrii acestei vaste familii, 
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care prin ramificaţiile ei, mai mult ori mai puţin depărtate, alcătuieşte boierimea mare, a 
îndrăzni să arunci obiceiurile şi datinile vechi, a voi să creezi o reunire aleasă însemnează să 
te pui rău cu lumea bună.

Alecu Russo, văzând starea de inerţie şi refuzul moldovenilor mai conservatori şi mai 
refractari la schimbare şi modernizare, nu putea decât să deplângă o stare de lucruri, acea vădită 
decalare în timp a Moldovei faţă de restul ţării, şi, ca de altfel, a întregii Românii faţă de restul 
Europei. O explicaţie posibilă ar fi nevoia moldoveanului de siguranţă şi stabilitate, în contextul 
în care de-a lungul istoriei sale tulburi, Moldova s-a situat ca zonă-tampon ȋn calea atacurilor şi 
invaziilor care s-au petrecut în această zonă de-a lungul a mai bine de două milenii. Pe când ţările 
din vest, la adăpost de invaziile neamurilor venite puhoi din Asia Mică, erau in plina modernizare 
şi progres, Moldova a fost mereu o linie de front, acest pamant formand stabilopozii viitoarei 
civilizaţii moderne româneşti şi europene. Tot ţinând piept la atâtea furtuni, moldovenii îşi doreau 
doar stabilitate. Sau, poate, chiar faptul că au fost mereu atacaţi, dispersaţi, refugiaţi, cotropiţi, 
măcelăriţi, a făcut că s-a făurit un popor mai tare, mai aspru, mai “nedat cu fineţuri”. Noi nu 
deţinem, precum popoarele mai la Apus de noi, istorie scrisă şi documente despre vremurile vechi 
şi despre începuturi, căci, sau nu au avut moldovenii răgazul să-şi incondeieze istoria pe hârtie, sau 
au apucat a scrie, dar toate s-au risipit sub copitele cailor şi în incendiile cuceritorilor, că nici nu a 
mai scăpat cineva care să povestească.  

Pe la 1240 pământul Moldovei era cotropit de tătarii care îl ocupaseră după ce i-au învins 
pe cumanii şi pecenegii ce îi precedaseră. Planurile tătarilor de cucerire a întregii Europe – în 
1241 Marele Han Ugutai începuse asediul Vienei, i-au ȋnspăimântat pe cei din Vest, de aceea regii 
unguri au făcut incursiuni repetate în Moldova aflată în stăpânirea lor, ȋncercând a-i ţine pe tătari 
la distanţă.

Descrierile următoare despre invazia tătară din anii 1230 - 40 aparţin unui cărturar armean, 
Kirakos, şi unui călugăr italian:

Tătarii (…) alergau cu bucurie când era vreun măcel, ca la o nuntă sau o petrecere. 
Peste tot cadavre, cărora nimeni nu le găsea mormânt. Prietenul nu mai avea lacrimi pentru 
cel ce-i fusese drag. (…) ținutul era acoperit de o ceață deasă. Populaţiile preferau noaptea 
zilei, iar pământul a rămas lipsit de locuitorii săi.

 De la călugărul Rogerius care a descris invazia în lucrarea Carmen Miserabile, mai aflăm: 

(…)și vasele din aur și argint, hainele de mătase și alte obiecte trebuincioase omului, 
aruncate pe câmp și prin păduri de cei ce fugeau, pentru ca să scape mai ușuraţi din mâinile 
urmăritorilor, nu găseau pe nimeni să le strângă. Tătarii stăruiau numai în uciderea de oameni 
și nu păreau deloc că se gândesc la prăzi.

Aflăm de la Letopiseţul lui Ion Neculce cum că şi pământenii locului au tot plecat şi s-au 
întors după cum îi mânau vremurile şi încercările; că ne-am completat lacunele propriei istorii 
căutând inscrisuri pe la polonezi, maghiari, germani, la turci şi alţii.

 Acest pămaânt al Moldovii n-a fost așezat de demult de oameni, să fi fost trăit ȋntr-
ȋnsul cu pace, ce în câteva rânduri au fost și pustiu. Deci pentru acee nu să află letopiseţe 
scrisă de pământeni vechi. Ce de la o vreme, de la descălecatul lui Dragoș-Vodă, târziu s-au 
apucat Urechi vornicul de au scris istoriile a doi istorici leșești.

Știm că Moldova a fost întemeiată de un Dragoş “descălecatorul”. Regele ungar Ludovic I 
(1342-1382), ȋnvingând tătarii în nordul Moldovei în 1347 cu ajutorul românilor, l-ar fi însărcinat 
pe Dragoş, cneaz de Maramureş, cu obiectivul de a apăra din Moldova trecătorile pentru ca tătarii 
să nu mai treacă peste munţi. Dragoş s-a aşezat la Baia, localitate la 8 km de Fălticeni, făcând din 
aceasta prima capitală a Moldovei. Însă primul Domnitor al principatului Moldovei ca entitate 
independentă a fost Bogdan I, care în 1359 l-a alungat pe Sas, fiul lui Dragos şi s-a rupt de sub 
suzeranitatea ungurilor, ajungând să domnească peste o Moldovă cuprinsă ȋntre Carpaţi, Dunăre, 
Nistru şi Marea Neagră. Moldova a existat deci ca principat din 1346 până la unirea sa cu Țara 
Munteniei, în 1859. Tot Ion Neculce spune: 

După rǎsipa țării dintâi (…) când au risipit tătarii din aceste locuri de au rămas locul 
pustiu, mai apoi, după multă vreame, (…) cându pastorii din munții ungurești [Transilvania] 
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au nemerit pe apa Moldovei, locuri desfătate cu câmpi deschisi, cu ape curătoare, cu păduri 
dease, îndrăgind locul, au tras pe ai săi de la Maramoros.

De mirare este faptul că tocmai din aceşti tătari nemiloşi se trage, după doar câteva 
generaţii, unul dintre cei mai mai buni, mai ȋnvăţaţi, mai diplomaţi şi mai de faimă domnitori 
din toţi cei câţi i-am avut, Dimitrie Cantemir, om de stat şi om de litere. Numele lui are, desigur, 
ascendenţă mongolă, Khan Temir, nume ce ne aminteşte de cel al lui Timur Lenk.

Origini cumane și alane pentru denumirile Iașului și râului Bahlui

Iaşul s-a tot construit peste un ţinut locuit încă din neolitic, deşi probabil că, la acea vreme, 
era mai mic în importanţă decât aşezarea pe care-o numim azi Cucuteni. S-a bucurat, în schimb, 
de o locaţie bună, ştiind că în vechime vecinătatea apei era un factor cheie pentru o aşezare 
umană - există râul Bahlui cu cei 2 afluenţi, mai exista şi apa Nicolinei, la fel o apa care venea din 
Copoul de azi, ca şi râul “Cacainei”.      

Râul Bahlui, apa peste care a crescut oraşul, are o atestare documentară anterioară Iaşului. 
Prima menţionare documentară a Bahluiului ne vine de la Alexandru cel Bun, care îi dăruieşte 
boierului Plotun un sat care-i va purta numele, Plotunești, ale cărui hotare le precizează Domnitorul:

Iar hotarul acestui sat să fie de la cireș, de-a curmezișul, drept peste câmp, 
la Bahlui, apoi pe Bahlui în jos, pana la valea care este mai jos de tei (…), la Valea 
Sârbească, pe aceasta vale pană în pădure, prin pădure, până la hotarul lui Răduleţ, 
(…) până la însăși Strunga dinspre Giurgiu, apoi la cireș. 

Numele râului nu este de origine românească, ci cumană, populaţie turcică veche ale cărei 
origini s-ar trage încă de la Asirieni. Ce căutau Cumanii tocmai la noi, de ne-au lăsat nume de 
oameni şi locuri - Coman, Comănești, Comarna? Fapt este că ne-au influenţat istoria, au avut un 
rol crucial în formarea Statelor Româneşti; astfel, Basarab, întemeietorul Valahiei, a fost fiul lui 
Tihomir, căpetenie militară cumană. A mai existat şi “Cumania”; aflăm că:

(…) până după mijlocul secolului 13, Țara Românească de azi (până la Olt) și 
Moldova de jos, erau cunoscute sub numele de Cumania sau Cumania Neagră, după 
cumanii cari locuiau alături de români (...) relaţiunile scrise rămase de atunci nu știau 
să-i deosebească unii de alții.

 Eram obişnuiţi să ne imaginăm că am fi de rasă “pură”, că suntem direct traci, daci, 
moldoveni, deci, “români”, dar adevărul e că evoluţia şi valurile istoriei nu vor “puritate”, ci mereu 
se merge spre “pluralitate”, amestec şi progres. Aşa că astăzi suntem, de fapt, o chintesenţă de 
rase, influenţe şi culturi – înainte de a fi cunoscuţi ca daci, pământenii din jurul Carpaţilor noştri 
erau ştiuţi de “pelasgi”, de traci, cimerieni sau traco-cimerieni (cei care au migrat în Anatolia şi 
i-au cucerit pe frigieni în 696 i.e.n.), iar din timpul dacilor au convieţuit cu noi sciţii, sarmaţii (alani, 
roxolani, siraci, yazygi) pecenegii, cumanii, tătarii, în afara de cei pe care-i cunoaştem azi cum ar fi 
saşii, bulgarii, maghiarii, lipovenii, sârbii şi alţii. Și asta nu numai cei din vechime, căci de-a lungul 
istoriei noastre, chiar până în anii comunismului, am tot primit, am cunoscut, ospătat, slujit, am 
luptat împotriva şi ne-am aliat cu, am acceptat sau urât oameni din aproape toate neamurile 
ştiute şi neştiute, fără ca să ne pierdem, să ne uităm rădăcinile sau să ne sărăcim etnic, cultural 
sau material, căci dacă politicile neamului nu tot timpul au avantajat poporul, natura, în schimb,  
ne-a dăruit cel mai frumos şi mai bogat leagăn - ţinutul ce cuprinde cuibul Carpaţilor şi până la 
mare.

De-a lungul timpului toţi cei care-au călcat pe acest pământ şi-au lăsat urmele în rasă, 
obiceiuri, meserii, nume – de oameni, locuri, oraşe şi sate, munţi şi râuri. Păstrăm ȋncă atâtea nume 
de locuri de origine peceneaga sau cumană, şi multe ne sunt familiare: Covurlui, Vaslui, Bahlui, 
Călmăţui, lacul şi comunele Peceneaga, Teleorman, Baragan, Borcea, Caracal, Vadul Cumanilor. 

Cumanii, un popor extrem de vechi, menţionat încă de la asirieni, erau o confederaţie de 
triburi turcice nomade ajunşi la noi din Asia Mica după 900 e.n, după huni şi pecenegi. 

Existenţa lor este documentată încă din secolul XII ȋ.e.n pe un faimos cilindru aflat la British 
Museum şi în care regele asirian descrie problemele cauzate lui de aceşti cumani care, nemaivoind 
a plăti tribut, s-au răzvrătit. Mai spune că el, regele, le-a zdrobit armata de 20 000 de oameni, 
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le-a dărâmat cetăţile şi că a pus sare peste ruine, cu mare blestem pe oricine ar mai fi ȋncercat 
a le reconstrui. Acea ȋnfrângere i-a silit la viaţa nomadă, astfel că, după aproape două milenii 
petrecute prin stepele Asiei Centrale au ajuns şi s-au stabilit pe pământurile noastre după secolul 
X e.n. Cumanii ne-au influenţat profund istoria, dar autoritatea lor a dispărut la venirea hoardelor 
tătare ale lui Genghis Khan, aceştia ȋnvingându-i pe aliaţii cumani ȋntr-o serie de bătălii, ultima 
având loc ȋn 1241. 

Nu pot să nu mă gândesc la cât de adânc săpate rămân ȋn memoria poporului evenimentele 
dramatice prin care au trecut. După şapte secole ȋncă ȋmi auzeam des bunicii spunând: “Ho, că nu 
dau tătarii”, sau “turcii”, după circumstanţe, când ȋncercau să mai tempereze lucrurile. Dar tătarii, 
precum mai târziu turcii, “au dat”, au invadat şi au distrus, nu numai pe cumanii ce deveniseră un 
fel de “stăpâni ai locului”, ci şi pe ţăranii noştri ce aici ȋşi stăpâneau vetrele din moşi strămoşi. Și 
nu pentru că ar fi fost laşi sau la lupta neȋndemânateci, ci pentru că hoardele lui Genghis Khan 
au măcelarit şi ars deja marile imperii ale Asiei ȋnainte de a ajunge la noi; iar dacă fiul lui Gengis 
Khan, Ogedei Khan, nu murea tocmai când Subutai, strategul şi generalul lor de geniu plănuia să 
atace Austria şi restul Europei, astăzi poate că tot continentul Eurasiei ar fi practicat ca religie 
shamanismul, iar noi toţi, ȋn loc de alfabetul latin am fi scris ȋn “arabă” – scrierea arabă şi persană 
s-au format după scrierea mongolilor, Uigura veche.

Contract pentru sclavi scris ȋn Uigura veche – Muzeul Naţional al Scrierii, China

Dar avem influenţe importante nu numai de la cumani şi tătari. Întorcându-ne la oraşul 
Iaşi, nu numai că râul pe care stă Iaşul e de origine cumană, dar chiar numele oraşului ar veni de la 
tribul iranic al alanilor, anume “Iașii” (ale căror urmaşi ȋn ziua de azi sunt actualii oseţi din Oseţia, 
numiţi ĭasŭ ȋn cronicile ruseşti)

Știm din documentele vremurilor, din exprimarea bunicilor sau din nostalgia lui Teodoreanu 
cu al său “dulcele târg al Ieşilor”, că Iaşul era de fapt “Ieşi”; forma pluralui ne duce la ideea unui 
etnonim pentru un popor sau un grup de populaţie, şi, la fel, ideea că ar fi fost încă din vechime 
un punct important comercial. Prima referire la numele oraşului Iaşi o avem de la Alexandru cel 
Bun care semnează la 1408 un privilegiu comercial acordat negustorilor din Liov pentru “straja” de 
la vama din Iaşi, ultimul punct vamal pe drumul “cătră ţinutul tătărăsc”. Istoricii conclud că “Iaşii 
s-au format ȋntr-un punct situat pe marele drum comercial care leagă Cetatea Albă, Chilia şi Vicina 
de oraşele galiţiene” - fapt confirmat de altfel şi prin menţionarea vadului comercial al Țuţorei ca 
punct pe drumul comercial tătărăsc. 

E probabil, deci, ca epitetul de “târg” care-a ȋnsoţit numele Iaşului de-a lungul secolelor să 
fie ȋn legătură cu acel punct vamal, deci şi cu locaţia “târgului” pe acest traseu comercial important. 
Găsim astfel noţiunea de târg ȋn tot felul de menţiuni ale Iaşului la străini: Iasmarkt ȋn germana 
medievală (mai nou, Jassenmarkt), Jasskyj torg ȋn surse ruseşti, Jászvásár ȋn maghiară. Aflăm tot 
din sursă maghiară cum că ȋncă din 1318 existau menţiuni ȋn documentele lor despre un popor 
numit Jász or Iassi, or Jassen de origine alana, deci iraniană, cum erau şi sciţii. 
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Alanii ar fi venit din Caucaz, odată cu grupul cumanilor de origine turcică; unii au rămas 
pe la noi, alţii, pentru a scăpa de hoardele tătare, au ajuns până ȋn Ungaria.  Iassii alani au existat 
acolo ca grup etnic privilegiat până aproape de zilele noastre, când treptat s-au contopit cu restul 
populaţiei. Fiind un sprijin binevenit pentru unguri, căci acolo au protejat stepele din est luptând 
ȋmpotriva ȋnaintării tătarilor, au putut prospera ȋn Ungaria. Au deţinut funcţii şi grade de căpetenie 
ȋn armata ungară, au beneficiat de administraţie internă conformă tradiţiilor proprii, la fel şi de 
scutiri de taxe. Iassii care au dat numele lor oraşului Iaşi s-au stabilit la noi cel mai probabil odată 
cu intrarea cumanilor ȋn ţară, ȋn secolul X, deci ȋnainte de invazia tătară din 1241; ulterior, aflăm că 
au mai venit, sau s-au întors din Ungaria, odată cu oamenii lui Dragoş. 

 Întorcându-ne la întemeierea Moldovei, în cronicile maghiare se spune că Dragoş 
“Întemeietorul”, cum e numit la ei, a luat cu el ȋn Moldova valahi, unguri şi saxoni – putem 
presupune deci că aceste populaţii s-au adăugat la puţina populaţie locală rămasă. Dar prima 
capitală a Moldovei nu a fost la Iaşi, localitate neînsemnată pe-atunci; Dragoş, un fel de căpitan 
regal ȋn slujba Ungariei a aşezat prima capitală la Baia, astăzi localitate aflată pe raul Moldova, 
langa Falticeni. Oraşul a fost ȋntemeiat de saşii transilvăneni ȋn 1209 şi populat de ei ȋnainte şi 
după invazia mongolă – ȋntr-un document din 1339 Baia este menţionat ca “cel mai mare oraş 
de la est de Carpaţi”. Capitala a rămas aceeaşi când a venit Bogdan Întemeietorul, primul domn 
al Moldovei independente, dar a fost mai apoi schimbată la Siret de fiul sau Laţsco. După ce 
Moldova şi-a ȋntins cuprinsul şi la nord, capitala a fost mutată la Suceava de Petru I care a construit 
o curte domnească şi două cetăţi de piatră, cetăţi ce aveau să reziste la asediile din partea armatei 
turceşti ȋn timpul domniei lui Ştefan cel Mare. 

După Ștefan cel Mare au existat episoade de trădare din partea unor boieri care au acceptat 
să predea cetatea Sucevei sultanului năvălitor. Suleiman Magnificul numeşte domn pe Ştefan 
Lăcustă şi  timp de câteva zile turcii şi tătarii jefuiesc crunt Moldova, după cum menţionează 
cronicarul Macarie, care ne spune cu durere cum “preafrumoasa cetate a Sucevei s-a supus turcilor 
şi ca o mireasă ȋmpodobită, ca o roabă au ruşinat-o”.

  Cel care a schimbat capitala la Iaşi a fost Alexandru Lăpuşneanu, dar nu a făcut-o într-un 
mod benefic principatului. Aflăm de la Grigore Ureche că, pentru a intra ȋn graţiile lui Suleiman 
Magnificul, care ar fi declarat că va da scaunul Moldovei celui care va “răsipi cetăţile Moldovei”, 
pentru ca să se “slăbească ţara din temelie”, ȋn anul 1564 Alexandru Lăpuşneanu a umplut cetăţile 
cu lemne şi a ars din temelii cetatea Sucevei, precum şi celelalte fortificaţii moldave, lăsând doar 
Hotinul, pentru a se apăra de polonezi. Un Domnitor moldovean deci, a acceptat propunerea 
sultanului duşman de a distruge sistemele de apărare ale ţării numai pentru a acceda la domnie.

Aflăm din O samă de cuvinte ale lui Ion Neculce că domniile erau scurte, de un an, doi, 
iar o domnie de trei ani era una lungă şi ca fiecare domnitor, pentru numirea sa, plătea din 
averea ţării dreptul la Poartă, la polonezi, sau la amândouă părţile. Un exemplu ar fi chiar cel 
al lui Constantin Mavrocordat, cu domniile sale trunchiate, repetate şi scurte: 1773-1735, 1741-
1743,1748-1749,1769-1769, şi nu putem să nu ne gândim cât aur s-a scurs ȋnspre Marea Poartă 
atât din Moldova cât şi din Țara Românească de-a lungul secolelor de ocupaţie otomană, când 
domnitorii erau schimbaţi ȋn medie la unul sau la doi ani.

La Iaşi, din păcate, episoadele de trădare, lăcomie şi laşitate au fost mai numeroase decât 
cele de eroism şi de iubire de ţară, căci Moldova, fiind ţară bogată şi “dulce”, şi-a câştigat duşmani 
mulţi, cu interese puternice şi cu domnitori selectaţi după criterii exterioare intereselor ţării. 
Aceasta nu ȋnseamnă ca nu am avut şi Domni drepţi, cu iubire de ţară şi cu conştiinţa neamului 
care, chiar şi făcând sacrificii, au pus temelia la ceea ce suntem noi astăzi ca popor, istorie, cultură, 
identitate.  

Printre domnii vrednici, spune cronicarul, s-a numărat şi Miron Vodă (Miron Barnovschi, 
1626-1629). În cei trei ani din a doua domnie, sprijinit de polonezii ce erau protectori istorici ai 
familiei sale, la fel şi de “pungi de aur multe” trimise  Sultanului, a ajutat ţara să “mai răsufle” 
şi să se “umple repede de oameni şi de belşug” prin reducerea birurilor, totodată domnitorul 
aducând muncitori şi meşteri străini care să construiască. În scurta lui domnie a ȋnfiinţat mai 
multe sate “cu drepturi de slobozii”, şi a construit două mănăstiri, finalizând şi alte două ȋncepute 
ȋnaintea lui. Cand vizirul de la Poartă, evident neinteresat de planurile de construire a ţării sale, 
ceru domnitorului ȋncă 40 de pungi de aur, Miron Vodă a refuzat să le trimită, “nevrând să facă 
asupra ţării greutate şi obicei”. Refuzul a fost urmat de mazilire, domnul fiind nevoit a se retrage 
“ȋn Țara Leşească”. 
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La doi ani după el, Alexandru Mihnea a ȋnţeles să fie mai darnic, şi a ȋnaintat Porţii 100 
000 de galbeni pentru acelaşi Scaun al Moldovei. Ar mai fi urmat şi a treia domnie atunci când 
boierii au reuşit a scăpa de Alexandru Vodă; Miron Barnovski se gândea să acepte propunerea 
unor boieri de a se ȋntoarce tot el la tron, dar un bun prieten polonez l-ar fi sfătuit să “nu-şi 
schimbe viaţa lui făra de grijă, pe o viaţă cu cumpănă, cum sunt lunecoase trebile Domniei din 
Moldova”. Barnovschi, cu nostalgia locului ȋn amintire, i-ar fi răspuns că “dulce este Domnia din 
Moldova”, şi această slăbiciune i-a fost fatală. Animaţi de dorinţa de a-şi deschide propria cale 
la tron, unii boieri, printre care şi Vasile Lupu, au uneltit ca Barnovski să fie ucis. Înţelegem că 
această “dulceaţă” a Moldovei care ȋi atrăgea deopotrivă pe cei iubitori, ca şi pe duşmani, avea o 
calitate ambiguă care atrăgea sau spre fericire, sau spre dezastru.

 Au mai existat şi instanţe când “dulceaţa Moldovei” a atras până şi venetici venind din 
locuri care nu aveau nici o tangenţă cu domnia din Moldova, astfel că Iaşul a avut şi un domnitor 
Italian, aflăm tot din cronica lui Neculce:

Pentru câteva mii de pungi de aur, Padisahul, protector al Moldovei, ȋi trimite Domn 
ȋntr-o bună zi pe un nou zvânturat, om străin de ţară, Gaspar Graziani, Italian după unii, 
franţuz după alţii, ce nu știa nici moldovenește să vorbească, deși fusese multă vreme tălmaci 
la Împărăţia turcească.

 Acest “zvânturat” se arătă pe faţă dornic de a respecta credinţele şi legea strămoşească 
spre a fi pe plac boierimii, dar pe ascuns s-a dovedit trădător, cedând Cetatea Hotinului către 
Craiului Leşesc, probabil cu intenţia de a-şi recupera banii investiţi la cumpărarea tronului. Boierii 
au aflat şi au ȋnceput a unelti ȋmpotriva lui, iar el a ȋncercat să-l otrăvească pe unul din opozanţi, 
acesta scăpând cu viaţă  numai datorită iscusinţei unui prieten doctor. Gratiani ar fi dat vina 
pe stolnici că au făcut bucatele ȋn tingiri coclite, dar mai devreme sau mai târziu tot a trebuit 
să renunţe la scaun, căci turcii, dând curs plângerilor boierilor, au trimis pe un Skimni Aga să-l 
mazilească. Moldova nu a scăpat uşor de acest Domn cu scaunul cumpărat pe bani daţi la Poartă, 
căci ȋşi adusese cu el mercenari care l-au omorât si pe Aga şi pe oamenii lui. În final, după multe 
“scărmăneli”, spune textul, acesta a decis să fugă peste Prut, ȋnsă sfârşitul i-a venit pe drum, tot 
din partea boierilor. 

Un domnitor de mare valoare pentru Moldova prin activitatea sa de ctitor şi de apărător 
al Bisericii Ortodoxe a fost Vasile Lupu, cunoscut şi ca “Grecul” sau “Albanezul” – s-a născut ȋn 
Albania din mama româncă şi tată grec. Deşi şi-a câştigat scaunul după un număr de intrigi şi 
răsturnări de situaţii, ȋn anii săi de domnie, ȋntre 1634 şi 1653, a avut multe iniţiative şi opere care 
aveau să traseze destinele Iaşului şi să-l situeze pe harta locurilor ce au influenţat cultura şi istoria 
medievală şi modernă pe o vastă arie geografică.

Biserica și turnul cu ceas al bisericii Trei Ierarhi, Vedere din Uliţa Mare – astăzi, 
Strada Mitropoliei – ȋn capătul uliţei se observă Palatul Domnesc
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 A zidit mai multe biserici, dar mai ȋnsemntata pentru noi este biserica “Sfinţii Trei Ierarhi”, 
care a jucat un rol decisiv ȋn istoria şi cultura nu numai a Iaşului, dar şi a celei româneşti, şi chiar 
mult mai departe. 

Astfel, ȋn “Biserica Trei Ierarhi”, Domnitorul a deschis Academia Vasiliană care avea să 
instruiască oameni de seamă pentru Moldova şi nu numai, iar aceasta a fost doar un ȋnceput 
pentru următoarele instituţii de ȋnvăţământ superior ȋn Iaşi şi Moldova. Dar realizarea poate cea 
mai importantă nu a fost zidirea, cât repunerea limbii române ȋn drepturile ei, prin introducerea 
limbii române ȋn stat şi ȋn programa de studiu, la fel şi prin impunerea oficierii slujbelor religioase 
ȋn limba română. 

Academia lui Vasile Lupu a fost continuată de Academia Domnească ȋn 1707, iar ȋn 1828 
Gheorghe Asachi a ȋnfiinţat ȋn cinstea domnitorului Gimnaziul Vasilian, devenit apoi Academia 
Mihăileană - “Colegiul Naţional” de astăzi.

Tot ȋn mănăstirea “Trei Ierarhi” a fost ȋnfiinţată, ȋn 1640, şi prima tipografie românească din 
Moldova prin efortul mitropolitului Varlaam. 

Mult mai târziu, ȋn 1821, “ Biserica Trei Ierarhi” avea să fie şi lăcaşul ȋn care s-au adunat şi au 
sfinţit steagul revoluţiei, membrii “Eteriei”, adică a mişcării de eliberare a Greciei de sub Imperiul 
Otoman.

    

Vasile Lupu cu Doamna Tudosca, pictură murală ȋn biserica Trei Ierarhi, unde ȋși are și mormântul

Revenind la Vasile Lupu, acesta a participat la acţiuni de ȋntărire a Ortodoxiei chiar ȋn 
Constantinopol, unde a ajutat la restabilirea Patriarhiei care suferise mai multe crize, dezbinări, 
certuri şi datorii, a achitat datoriile Sfântului Mormânt şi pe cele ale Muntelui Athos, a făcut opere 
de caritate ȋn Polonia, Bulgaria şi Grecia.

Prin eforturile sale, şi desigur ca rezultat al acţiunilor şi donaţiilor sale generoase către 
Patriarhia Constantinopolului, moaştele Sfintei Paraschiva au fost aduse pe mare şi după aceea 
la Galaţi, unde aşteptau Domnitorul, Mitropolitul Varlaam şi episcopii de Roman şi Huşi, pentru 
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a fi aşezate cu mare cinste ȋn Biserica Trei Ierarhi pe 13 iunie 1641. Moaştele celei care avea să 
fie până astăzi şi ȋncă va mai fi, ocrotitoarea oraşului “cea mult folositoare” au scăpat ca prin 
minune dintr-un mare incendiu şi au fost transferate, la 26 decembrie 1888 în noua Catedrală 
Mitropolitană unde se află şi astăzi. 

Dacă locul ei în Iaşi nu ar fi destul de bine marcat încă, mai trebuie reţinut că Biserica Trei 
Ierarhi este şi necropola domnească, aici odihnindu-se trei din cei mai de seama domnitori ai 
Moldovei şi ai ţării, Vasile Lupu, Dimitrie Cantemir şi Alexandru Ioan Cuza. 

Dar ca “biserica domnească” pe langa Curte, a fost “Biserica Sfantul Nicolae domnesc”. Din 
grija domnitorilor, s-au construit curţi domneşti în toate oraşele de oarecare importanţă pentru 
ca aceştia să aibă unde trage în mişcările lor, deci exista o Curte Domnească la Iaşi încă dinaintea 
stabilirii capitalei în acest oraş. Prima menţiune documentară despre existenţa acesteia o avem de 
la 8 octombrie 1434, înaintea celei mai vechi atestări a Bucureştiului, în 1459.

 

Harta Curții Domnești din Iași în 1769 – locul “Grădina Domnească” se află astăzi în zona complexului “Palas”, iar 
“Uliţa Gunoiului” este Strada Palat

Istorici ieşeni de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” au descoperit recent în arhive 
existente în Biblioteca Naţională din Kiev şi în Arhiva Militar-Istorică din Moscova un număr de 
hărţi foarte detaliate ale Iaşului efectuate de armata rusă cu ocazia intrării în oraş, în 1769. Una 
dintre ele arată fosta curte Domnească în mod detaliat, aceasta fiind formată dintr-un complex 
de clădiri localizate în locul de astăzi al Palatului Culturii, domeniul ȋntinzându-se şi peste zona 
complexului Palas.

În plan se mai vede şi “Biserica Sfântul Nicolae Domnesc”, construită de Ștefan cel Mare în 
1491-93 pentru a marca victoria în lupta cu turcii la Cătlăbuga din 1485, şi refăcută în 1884-1904. 
Ar fi demn de notat ca datorăm măcar în parte începuturile dezvoltării oraşului Iaşi lui Ștefan cel 
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Mare, cel care a refăcut curţile domneşti şi a poruncit construcţia unei biserici domneşti în 1485, 
după Grigore Ureche, iar după inscripţia de deasupra intrării, în 1491-92. Biserica a servit ungerii 
domnitorilor aleşi, ceremoniilor religioase de la Curte, precum şi, intenţie parţial realizată, ca 
necropolă domnească. A funcţionat temporar şi ca moschee, cu ocazia trecerii prin Iaşi a sultanului 
Mehmet IV, când ar fi “strigat şi hogea ȋn clopotniţa la Sfete Neculaiu”, ne spune cronicarul Ion 
Neculce. De atunci, “s-au stătut biserica pecetluită pân la vinirea cu domnia lui Antonie-vodă”, aşa 
ca vizita sultanului a determinat ȋnchiderea ulterioară a bisericii pe un timp de trei ani, pe motiv 
de profanare. 

În “Casa Dosoftei” de astăzi, pe atunci aflată în incinta bisericii, a fost adusă şi instalată 
a doua tiparniţă a Moldovei (prima fusese adusă de la Kiev în timpul lui Vasile Lupu, prin grija 
mitropolitilor Varlaam şi Petru Movilă în 1640), prin îngrijirea şi stăruinţele mitropolitului 
Dosoftei. Mitropolitul, profitând de faptul că tocmai îl recomandase pe spătarul Nicolae Milescu 
ca secretar la curtea ţarului Alexei Mihailovici al Rusiei, îl rugă pe fostul său protejat încă din 1671 
să intervină pe lângă patriarhul Moscovei pentru o maşină tipografică. În final, şi tot prin eforturile 
mitropolitului Dosoftei, tiparniţa a ajuns în Moldova abia după nouă ani, în 1680, şi chiar din 
acelaşi an s-a început tipărirea de lucrări în limba română.

Iaşul, desigur, avea dimensiuni mult mai reduse decât cum îl ştim astăzi, şi totuşi existau 
în Iaşi în anul 1790 nu mai puţin de 42 de biserici şi mănăstiri, care, desigur, deveniseră ȋncă mai 
numeroase ȋn următoarele decenii. Nu este de mirare, deci, faptul că gazeta “Curierul de Iaşi” din 
25 octombrie 1870 scria despre “huietul clopotelor” care devenise “nesuferitu”, căci obiceiul de 
a trage clopotele pentru morţi luase proporţii necontrolate. Se putea spune, după clopote, dacă 
cel decedat era om cu stare sau om de rând, căci pentru primul se “ȋmpăcau”, erau plătiţi toţi 
clopotarii târgului la cele vreo 50 de biserici ale timpului pentru a se trage clopotul necontenit, 
având ȋn vedere că, atunci când mortul era mai “împovărat de păcate, atunci tot mai multe clopote 
trebuiau să ceară ȋndurare Domnului şi pentru un timp cât mai ȋndelungat.

Dar rolul clopotelor era mult mai vast şi avea semnificaţii nebănuite de noi astăzi. S-a 
argumentat că sunetul lor trezea solidaritate în rândul cetăţenilor, aducându-i măcar cu gândul 
la cel plecat din rândul comunităţii. Se trăgeau clopotele pentru sărbători, liturghie, se făcuseră 
înţelegeri între clopotari şi mahalale să trezească oamenii dimineaţa pentru lucru şi, la fel, sâmbătă 
seara pe la toacă ele semnalau încetarea lucrului pentru ca oamenii să aibă timp pentru “lăut şi 
ghilosit” înaintea participării la slujba de duminică. Tot ca şi acum marcau trecerea dintre ani, 
precum şi ceasul Învierii Domnului Isus, dar clopotele mai trăgeau şi alarma ȋn caz de incendii şi 
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mai aveau şi menirea de ritual meteorologic, în caz de ploaie cu gheaţă sa ȋndepărteze norii, iar în 
caz de seceta să-i adune deasupra oraşului pentru ploaie. 

 În afara de năvălitori şi de politicieni răuvoitori, Iaşul a avut parte şi de vizitatori de bună 
credinţă, de negustori dornici de negustorie cinstită, de cărturari şi ȋnvăţaţi care-şi doreau să vadă 
şi să ȋnţeleagă spiritul locului şi care au lăsat mărturii despre impresiile lor. Este probabil ca vechea 
comparaţie a Iaşului cu Roma să o datorăm italianului Marco Bandini, care, în 1691, numea Iaşul 
“o nouă Roma”, după cele şapte coline ale sale, dealurile Repedea, Breazu, Bucium-Păun, Şorogari, 
Copou, Cetățuia, Galata și Tătărași. 

Este interesant cum, doar din numele locului poţi afla atâta istorie veche şi poţi ȋntrezări 
puţin viaţa ȋnaintaşilor care-au trăit în aceste locuri. 

Astfel, “Breazu” vine de la numele de familie Breazul, menţionat într-un document de după 
1666 cand un Toader Breazul cel Bătrân stabilește hotarul dăruit breslei “mişeilor”; “Șorogari” ar putea 
veni din “ciorogar” pronunţat ca în Moldova, cu palatalizarea iniţialei, şi ar însemna “pantofar, 
cârpaci, om sărac”, deci sau vine de la un antroponim sau este vorba de o posibila localizare de 
îndeletnicire, sau locul unde îşi aveau sălaşul cei ce o practicau. Dealul “Repedea” vine de la râul 
cu acelaşi nume, iar “Bucium” ar avea o posibilă legătură cu acţiunea de a “buciuma”, cunoscând 
fiind modul de comunicare al strămoşilor prin buciume, de la un deal la altul. “Tătăraşi” trimite, 
desigur, la amintiri grele şi rămăşiţe ale unor vremuri tulburi, “Copou”, s-ar spune, vine de la 
“copoi”, după o legendă conform căreia în timpul unei invazii tătare Teodosia, soţia lui Vasile Lupu, 
s-a refugiat în pădure şi numai cu ajutorul câinelui de vânătoare au putut-o regăsi. 

Mai există zone care poartă numele bisericii de care aparţineau, cum ar fi “Bărboi”, numele 
bisericii înseşi venind de la ctitorul său, Domnitorul Sturza Bărboi; “Canta”, potrivit profesorului 
Mircea Ciubotaru, o simplă prescurtare a numelui Cantacuzino.

Alte nume se trag de la personalităţile care au locuit şi au avut case însemnate în zona, cum 
sunt “Bucsinescu”, “Bularga”, “Ţicău” și “Ciurchi”, la fel exista nume primite de la cei care au trecut 
şi au stat o vreme ȋnaintea noastră pe aceste locuri, cum ar fi numele Iaşului, sau pârâul Nicolina 
- Niculina, care vine de la numele “Mikulina”, forma slavă derivată de la “Nicolae”. Exista şi nume 
rămase de la anumite ocupaţii stranii, cum ni s-ar părea azi – “Manta Roșie” are legătură cu unul 
dintre ultimii călăi ai oraşului. 

Interesant este dealul Galata, cu râul şi mănăstirea Galata. Într-o descriere a expediţiei turco-
tătare din 1659, Evlia Celebi pomeneşte “menzilul zis orăşelul Galata”, deci, în acea vreme Galata 
părea a fi fost un “orăşel”. Petre Schiopu a dăruit ctitoriei sale de la dealul Galata pământurile din 
jur împreună cu “heleşteul lui Mihai” din “ţarina târgului”, care se întindea până la Bahlui. Existau o 
“Galata de sus” şi o “Galata de gios”, şi Miron Costin relatează cum domnitorul Constantin Șerban 
s-a apărat cu succes într-o lupta cu turcii şi tătarii, aşezându-şi oştirea ȋntre cele două Galate.

Pentru originea numelui  bulevardului “Păcurari” exista trei teorii distincte; una ar fi că 
pe strada respectivă intrau în oraş negustorii care vindeau păcură şi gaz, numiţi “păcurari”, dar 
profesorul Stelian Dumistrăcel, cercetător la Institutul de lingvistică “Al. Philippide”, crede că 
termenul de “păcurar” se referă, în fapt, la ciobani şi este de părere ca numele străzii a fost dat 
de faptul că prin acel loc intrau în oraş păstorii în timpul transhumanţei, iar profesorul şi lingvistul 
Mircea Ciubotaru, specialist în onomastică, genealogie şi toponimie propune ideea că numele 
străzii “Păcurari” este dat de numele unei persoane, numită “Păcurar”. 

Faptul că Iaşul se afla încă din vremurile medievale pe axa Lvov (Polonia) -Constantinopol, 
a stimulat fluxul comercianţilor, dar şi al dregătorilor şi al armatelor, contribuind pe de o parte la 
dezvoltarea sa, dar pe de alta, cauzând multe distrugeri. 

La capǎtul uliţei Pǎcurarilor era bariera, sau rohatca, poarta tậrgului prin care treceau cei 
care veneau din ţinutul Romanului, Bacǎului, Adjudului, sau din Bucureştii Valahiei, ca şi cei sosiţi 
dinspre Suceava, Botoşani, ori din Cernǎuţiul Bucovinei - popasuri de întremare pe lungile cǎi ale 
Lembergului (Luemburg) Cracoviei, Vienei, Berlinului şi Parisului.

 “Rohatca” - punctual de trecere şi control, se afla cam la ȋntậlnirea străzilor de astăzi 
Culturii şi Pǎcurari; exista şi o podişcǎ peste ‘hindichiu’, adică şanţul care înconjura oraşul ca pe o 
cetate antică sau medievală, şi ştim de la Creangǎ cǎ Iaşii aveau vreo unsprezece rohatce.
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Bahluiul a fost şi el mult mai diferit de râul controlat de astăzi; existau lacuri, heleştee, 
existau numeroase mori de apǎ care reţineau apa pentru folosul lor, una fiind chiar în aval de 
Podu Roş. Mai existau şi locuitori ȋntreprinzǎtori care întocmiserǎ ştranduri personale, ȋngrǎdind 
copcile şi porţiuni din maluri cu garduri din stuf şi cu nisip presărat, lucru care i-a atras porecla de  
“Bahluienbad”, cum îl numeau glumeţii. 

De-a lungul șesului dintre Valea Lupului și Socola existau și mari grǎdinǎrii, descrise 
voluptuos de Teodoreanu: 

Viile și livezile ce se ȋnsoreau pe costișe și harbuzǎriile ȋnșirate la poalele lor – pe 
bogatul șes al Bahluiului – chemau tậrgoveții la ospeții îmbelșugate cu pere sậntilești, poama 
rǎzǎchie, zǎmoși parfumați și harbuzoaice ȋngreunate de miezul zaharat.

Progresul oraşului a impus şi norme sanitare şi citadine noi; prin 1880 Primǎria se lupta 
din greu cu stǎpậnii morilor cerậnd desfiinţarea lor ȋn vederea igienizǎrii zonei infectate de apele 
stǎtute “duhnitoare”, acestea nefiind altceva decật “stanişte de tậnţari”; existau, ȋntr-adevǎr, 
zone cu stufǎriş ȋmpǎdurit, o “iezǎturǎ ȋn care primǎvara poposeau mii de pǎsǎri migratoare, iar 
prin stufǎriş se ȋmpuiau mii de raţe şi lişiţe – bucuria vậnậtorilor, ne spune Ion Mitican. Ȋn ziarul 
“Evenimentul” din 16 iulie 1896 se anunţa interzicerea scǎldǎtorilor, prin hotǎrậrea Comitetului 
Sanitar orǎşenesc. Ȋn anul 1911 s-a trecut şi la regularizarea rậului, terminatǎ pe etape, prima ȋn 
anii 1954, reluatǎ ȋn anii 1970, şi abordatǎ din nou ȋn anii 2010. Cu greu s-a desfiinţat moara lui 
Beldiman, om politic şi influent, ȋn locul ei apǎrậnd Fabrica de Țigarete. 

 Transportul urban prin anii 1880 -1835 era responsabilitatea “scapeţilor” ruşi care au 
invadat uliţele cu troici şi caleşti, fiind deopotrivǎ vizitii şi proprietari. Aceştia erau credindioşi 
lipoveni veniţi ȋn Moldova, de altfel şi ȋn Bucureşti, odatǎ cu armatele ruseşti dupǎ revoluţia din 
Grecia. Se mai numeau şi “ucenicii apostolului Matei”, fiind o sectǎ religioasǎ ce credea ȋn fericirea 
vieţii viitoare dacǎ se privau de ea ȋn aceastǎ viaţǎ, şi de aceea sufereau operaţii dureroase. Duceau 
o viaţǎ de abstinenţǎ, nefumatori, nu consumau alcool şi nu consumau carne, dar, sau poate chiar 
de aceea, aveau gospodǎrii bogate cu grǎdini, livezi şi stupi, trǎsurile erau elegante cu garnituri de 
alamǎ şi perne moi de catifea, fiind purtate ca vậntul de cai albi sau roibi de rasǎ şi ȋngrijiţi “ca ochii 
din cap”. Politeţea vizitiilor cu şepci de piele şi mantale din catifea neagrǎ le fǎceau pe doamnele 
din lumea bunǎ sǎ şi-i doreascǎ, aşa cǎ era ȋn mare vazǎ sǎ te prezinţi la ocazii importante cu un 
cupeu sau o trǎsurǎ mậnatǎ de un astfel de vizitiu angajat permanent, sau mǎcar ȋmpǎcat pentru 
ocazie.

 Apariţia vehiculelor motorizate a fǎcut ca soarele succesului lor sǎ apunǎ; deja ȋn timpul 
celui de-al II-lea rǎzboi mondial strǎzile Iaşului erau treptat cucerite de maşini. La fel şi gospodǎriile 
lor au dispǎrut pe rậnd, oamenii neavậnd moştenitori, aşa cǎ prin anii ’80, cậnd comunismul 
construia masiv ȋn Pǎcurari, au mai rǎmas doar vreo cậteva bǎtrậne care şi-au lǎsat casa şi curtea 
pentru a se muta la bloc.

Pe la 1786, domnitorul Alexandru Mavrocordat “a slobozit hrisov sǎ deschidǎ o “mustǎrie” 
de la vale de cişmeaua lui Pǎcurar, la poalele Muntenimei (Copoului) unde şiroiau izvoare cu ape 
limpezi” – aşa a luat fiinţǎ prima berǎrie la Iaşi, celebra Mustǎrie Nemţeascǎ, ȋnfiinţatǎ de Herlet 
“gerahul” , adicǎ felcerul. Pentru funcţionarea ei au fost aduşi lucrǎtori strǎini, scutiţi de bir şi de 
“hahalele”; cu timpul beraria a prins rǎdǎcini şi a trecut pe rậnd la “Milleroaia” (desigur soţia unui 
Miller), pe urma la Ignat Schultz şi apoi la Nathan Steiner, strada luậndu-şi numele de “Berǎria 
Veche”, astazi devenitǎ “Petru Poni”. 

Faptul cǎ afacerea cu berea a fost o poveste de succes ȋntr-o zonǎ unde viile erau din 
abundenţǎ şi produceau vinuri bune denotǎ şi deschiderea la nou şi la modernitate a ieşenilor. A 
mai sosit şi un berar renumit din Cehia, Iohan Zweck, care, prin 1885, pe lậngǎ o bere de excepţie, 
demnă chiar de celebra “Pilsen” nǎscutǎ cam ȋn acelaşi timp, mai oferea şi drojdia de la bere, 
satisfǎcậnd astfel nu numai gustul bǎrbaţilor, dar şi nevoile femeilor ambiţioase in a face plǎcinte 
şi cozonaci de excepţie.

Un alt proprietar cunoscut prin anii 1880 a mai fost şi Carol Muler, acesta producậnd şi 
distribuind bere la numeroase berǎrii din Iaşi, inclusiv la marea berǎrie din Piaţa Unirii. 
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Berǎria a fost preluatǎ de Nicu Nanu care devenise prin 1892 proprietar al unei clǎdiri 
cu douǎ etaje, popicǎrie, douǎ gheţǎrii şi o grǎdinǎ cu pomi la care adusese şi o fanfarǎ pentru 
desfǎtarea consumatorilor. In 1896 se amenajasererǎ laiţe şi mese de stejar afumat, existau tablouri 
pe pereţi şi luminǎ electricǎ. Ȋntreprinzǎtorul Nicu Nanu a adậncit hrubele, a mǎrit zǎcǎtorile şi a 
adus maşini ca la cele mai renumite berǎrii strǎine, astfel cǎ berea “Zimbru” de la Iaşi a devenit 
cǎutatǎ şi ȋn restaurantele europene, iar gazeta Ecoul Moldovei scria ca “Berea de la Zimbru nu se 
poate deosebi de berea Pilsen”.

Ȋn Iaşii anilor ’30, cuhniile nu mai pridideau nici pentru oamenii de rậnd, nici pentru cei 
cu gusturi mai “literare”, astfel cǎ descrierea lui Ionel Teodoreanu nu poate decật sǎ ne facǎ sǎ 
regretǎm cǎ nu existam şi noi pe-atunci, pe vremea acelor “grǎtare ce fumegau ca jertfelnice 
pǎgậne” pe care se “frigeau necontenit ficǎţei, pulpe şi cậrnǎciori, cậrduri de pui primǎvǎratici 
sau tomnatici” ȋmpǎnaţi cu “slǎninuţǎ” şi trecuţi prin “ţepuşe rotite leneş pe pat de jeratec 
haiducesc”. Dar mai erau şi “salatele de hamsii, scrumbii cu ceapǎ şi lapţi, saramuri, rasoluri de 
crap şi lin,  plachii, marinate de morun sau nisetru şi icrǎraie tescuitǎ ȋn farfurioare şi talgere”, la 
fel şi “cậrduri de obleţi, guvizi şi caraşi, pregǎtiţi pentru tǎvǎlealǎ ȋntr-un ȋncrop de untdelemn 
ȋncins”, “mormane de raci” ȋn strachini brumate de la gheaţa spartǎ. Și pentru cǎ fiecare fripturǎ 
ȋşi “poftea” o anumitǎ murǎturǎ, existau de toate, bune, sǎ “ȋnvie şi omul din morţi”, cu moare 
limpede fǎcutǎ dupǎ secrete pǎstrate din tatǎ ȋn fiu, cǎci existau acele garlice şi hrube făcute 
special pentru feluritele murǎturi. Și toate acestea, sa nu uitam, erau udate de diversitatea de 
vinǎţuri din viile dimprejurul Iaşului, dar şi aduse de la depǎrtǎri, soiuri noi şi parfumate, spre 
ȋncậntarea palatelor celor amatori.

Ȋn Iași, pentru prima datǎ...
Iaşul a cunoscut şi reflectat una dintre calitǎţile cele mai frumoase ale omului, generozitatea, 

filantropia, grija omului influent sau aflat la putere faţǎ de omul aflat ȋn suferinţǎ, dar şi dorinţa de 
emancipare, de modernitate şi progres. Ȋn acest sens, Iaşul deţine ȋntậietate ȋn mai multe domenii 
la nivel de ţarǎ sau chiar ȋn lume. Ȋn calitate de capitalǎ, din punct de vedere istoric Iaşul nu a 
avut o poziţie strategicǎ foarte bunǎ, dar s-a remarcat prin dezvoltarea urbanǎ şi culturalǎ. Iaşul 
a avut prima reprezentaţie de teatru ȋn limba romậnǎ ȋn 1816, primul Muzeu de Istorie Naturalǎ 
ȋn 1834, prima Grǎdinǎ Botanicǎ din Romậnia ȋn 1865. A fost şi oraşul primei mari uniri, al primei 
universitǎţi moderne - Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, fondatǎ la 26 octombrie 1860, ȋn 
continurea vechii Academii Mihǎilene. 
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Aș fi fost foarte onoratǎ, și, poate, mult mai motivatǎ ȋn anii studenției sǎ aflu cǎ pe aceleași 
coridoare au pǎșit ȋnaintea mea ca studenți sau profesori, sau chiar ambele, paleontologul Grigore 
Cobǎlcescu, ministrul și academicianul Petru Poni, filologul Alexandru Philipide, istoricul 
Alexandru D. Xenopol, istoricul și omul politic Gheorghe Brǎtianu, poetul Marin Sorescu. Iașul 
mai este și orașul primului teatru cu primul spectacol de teatru ȋn limba romậna, al primului 
muzeu literar memorial - Bojdeuca lui Creangǎ, ca și al primului monument – monumentul cu lei 
din Grǎdina Copou. Tot la Iași a avut loc primul teatru evreiesc din lume, cu prima reprezentație 
ȋn limba idish. 

Profesorul Anastasie Fǎtu a studiat ȋn cele mai ȋnalte universitǎți, avậnd un doctorat ȋn 
drept la Viena și unul ȋn medicinǎ la Paris. Dar dragostea cea mare Profesorului, autor al primului 
manual universitar de botanicǎ și a unui manual de medicinǎ popularǎ cu terapia prin plante, erau, 
bineȋnțeles, plantele, cu farmecul, cu puterea și miracolele lor; oamenii l-au mai numit și Doctorul 
“Buruienescu”, un fel de alint, pentru cǎ multǎ lume fǎcea apel la cunoștințele sale și la plantele 
medicinale pe care le cultiva ȋn scopuri terapeutice. Meritul sǎu cel mai des menționat este acela 
de a fi ȋnființat, ȋn 1856, prima grǎdinǎ botanicǎ universitarǎ din țarǎ, ȋn dorința de a oferi o bazǎ 
didacticǎ “pentru junimea studioasǎ”. Grǎdina ȋnființatǎ de el era cuprinsǎ ȋntre strǎzile Arcu, 
Florilor, Buzești și stradela Fǎtu – așa se ȋnțelege și cum Gheorghe Asachi ȋși putea aduce școlarii 
ȋn aceastǎ grǎdinǎ spre a-i instrui despre plante. 

Pe cậnd lucra ca medic ȋn “Epitropia Sfậntul Spiridon” a fost impresionat de cifra ȋnaltǎ 
a mortalitǎții infantile, și aceasta l-a determinat pe Anastasie Fǎtu sǎ lupte pentru ȋnființarea 
“Institutului Gregorian”, dupǎ Domnitorul Grigore Ghica, cel ce l-a ctitorit; a fost primul 
așezǎmậnt spitalicesc pentru nașterea și ȋngrijirea pruncilor, iar Anastasie Fǎtu a lucrat și ca medic 
și ca profesor, ȋngrijindu-se de formarea medicilor și a moașelor - a elaborat un manual pentru 
moașe, precum și un manual de medicinǎ practicǎ popularǎ. Astfel, ȋn noiembrie 1876 a fǎcut o 
donație proprie la spitalul “Sfậntul Spiridon” pentru ȋntreținerea a 5 paturi de copii bolnavi. Mereu 
procupat de situația medicalǎ și sanitarǎ și de problemele populației simple, i-a sprijinit atật prin 
efortul propriu, cật și prin canalizarea celor ce puteau ajuta cu soluții, la fel prin donații proprii 
și prin lucrǎrile sale, prin crearea de burse de studiu ȋn strǎinǎtate, dar mai ales, a pus umǎrul la 
crearea unei școli superioare de medicinǎ romậneascǎ formatoare de medici dedicați și competenți, 
vis finalizat ȋn sfậrșit prin ȋntemeierea Facultǎții de Medicinǎ.

Sistemul de sǎnǎtate la noi a avut ȋnceputuri oarecum paralele cu restul Europei, care 
traseazǎ istoria medicinei moderne ȋncepậnd cu Renaşterea şi Iluminismul, ȋntre secolele XVI- XVIII; 
influenţele noii gậndiri au fost simţite şi aici prin apariţia asezǎmintelor pentru studiul medicinei 
şi pregǎtirea de medici, cu apariţia instituţiilor spitalicesti pentru femei – inclusiv pentru naşterea 
şi ȋngrijirea copilului, cu ȋnceputurile dezvoltǎrii medicinei moderne din secolul XIX prin prisma 
descoperirii cauzelor bacteriologice la majoritatea bolilor, cu introducerea femeilor ca surori şi 
infirmiere şi ulterior ca medici ȋn cadrul aşezǎmintelor spitaliceşti, şi toate celelalte mici sau mari 
revoluţii ȋn domeniul sǎnǎtǎţii. 

Universitatea de Medicinǎ şi Farmacie “Grigore T. Popa” a fost fondatǎ ca aşezǎmậnt de 
ȋnvǎţǎmậnt superior la Iaşi ȋn anul 1879. Ȋn realitate, ar trebui poate sǎ ne aplecǎm şi asupra 
faptului cǎ apariţia acesteia ȋn umbra aşezǎmậntului spitalicesc de la Sfậntul Spiridon cu care, de 
altfel, se afla ȋn strậnsǎ colaborare, se impunea deja ca o absolutǎ necesitate.

“Epitropia Sfậntului Spiridon” luase fiinţǎ la 1 ianuarie 1757 ca rǎspuns la durerile şi 
suferinţele celor ce mureau pe “mindirele bolniţei” de pe lậngǎ biserica Sf. Spiridon, dar ȋşi avea 
ȋnceputurile ȋn 1734, cậnd boierul Dimitrie Bosie a donat locul de la Mǎgura Iașilor (satul Pietrǎria 
de astǎzi) ca loc de cimitir pentru cei seceraţi ȋn epidemia de ciumǎ. Pe acest loc a construit Grigore 
Ghica Vodǎ un schit de piatrǎ, cunoscut astǎzi ca Schitul Tǎrâțǎ sau Mǎnǎstirea Piatra Sfânta, 
devenit lazaret pentru ciumaţi sub epitropia boierului cǎrturar Ștefan Bosie, fiul lui Dimitrie. Ȋn 
1752 tot acest Ștefan Bosie obţine casa şi locul de pe Uliţa Hagioaiei - pe care astǎzi stǎ Spitalul Sf. 
Spiridon – pentru a construi o bolniţǎ pe lângǎ mǎnǎstirea Sf. Spiridon, şi unde va aduce ospiciul 
de la Mǎgura Iaşilor. Biserica a fost construitǎ ȋn 1752 de Ștefan Bosie “pe vremea când marginea 
de sus a târgului semǎna ȋncǎ a sat” şi a fost ȋnzestratǎ pe rând de domnitorii Constantin Racoviţǎ, 
Mihai şi Grigore Ghica, opera lor fiind mereu continuatǎ de domnitorii ce le-au urmat. 

Constantin Racovițǎ Voievod, cel care a emis hrisovul ȋnfiinţǎrii spitalului ȋn 1757, este cel 
care a donat mǎnǎstirii, printre alte moşii şi bunuri imobiliare, şi moşia domneascǎ de la Târgu 
Ocna de 16 000 de hectare, cedând şi Dealul Sǎrii, donaţie continuatǎ apoi cu acele 1200 de 
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hectare din partea lui Scarlat Ghica. Este demn de notat ca pe aceste terenuri se va dezvolta mai 
târziu staţiunea Slǎnic-Moldova. 

Biserica poartǎ hramul Sfântului Spiridon, care, se spune, ar fi un sfânt “cǎlǎtor”, ai cǎrui 
papuci de mǎtase din racla sunt gǎsiţi prǎfuiţi, uzaţi şi cu fire de iarbǎ pe ei, aşa cǎ sunt schimbaţi 
odatǎ pe an; la fel ȋi dispar şi moaştele, cǎci el mereu rǎspunde cu minunea vindecării tuturor celor 
ce ȋi cer ajutorul cu lacrimi şi credinţǎ, de aceea multe spitale, la fel şi bisericile din incinta lor, ȋi 
poartǎ numele.

Cu timpul, aflǎm, “mica bolniţǎ din ogradǎ, mereu mǎritǎ, avea sa se prefacǎ ȋn marele 
“Ospital Central”. Intrarea a fost, pânǎ ȋn vremuri recente, pe la turnul bisericii din Bulevardul 
Independenţei, şi prin anii ’80 ȋncǎ mai existau ȋn stare functionalǎ cele douǎ cişmele care ieşeau 
din zidul turnului, cu apǎ de calitate adusǎ din dealul Copoului de-a lungul a 4 km de conductǎ 
ceramicǎ fabricatǎ de meşterii olari ai lui Ghica Vodǎ. Pentru cei ce nu au descifrat ȋncǎ inscripţiile 
din limba turcǎ scrise cu caractere arabe din cartuşele ovale, ȋn cel din dreapta stǎ scris:

Acelora ce le este sete sǎ mulțumeascǎ vǎzând aceastǎ cișmea cu douǎ tǎvi din care 
curge apa ca și din doi ochi ai ȋndrǎgostiților și care vor pomeni că Grigore beiu a fǎcut 
fericit orașul Iași aducându-i aceastǎ apǎ dulce ca mierea.

Iar ȋn cel din stânga se precizeazǎ:

Sub domnia lui Ghica bei, fiu al lui Alexandru binefǎcǎtor, care a stǎpânit cu dreptate, 
a izvorât ȋn Moldova aceastǎ apǎ ce curge limpede și curatǎ. 

Inscripțiile de pe cele douǎ laturi ale turnului folosesc metafore la fel de frumoase:

Fântâna lui Silvam, scǎldǎtoarea lui Solomon/ Paraiele fǎcǎtoare de minuni Spiridon/ 
Izvorǎsc sǎnǎtate ȋntr-a bolnavilor lǎcașu/ Desfǎtare, viața tuturor ȋn Iașu (…)/ Și cǎtre toți 
de obștie darul de ȋnmulțește /Ȋnsetaților, vedeți, sǎ dobândiți viața apelor.

Vechiul zid mǎnǎstiresc ce ȋnconjura aşezǎmântul religios şi caritabil a fost ȋnlocuit de grilajul 
astǎzi existent, iar cimitirul din curtea bisericii a fost mutat la Eternitate. Epitropia,organismul care 
asigura conducerea şi administrarea Casei spitalelor şi ospiciilor Sfântului Spiridon din Moldova, 
a beneficiat mereu de generozitatea celor vreo 350 de donatori importanţi, devenind astfel o 
instituţie caritabilǎ şi filantropicǎ puternicǎ, mai ales ȋn domeniul aşezǎmintelor pentru sǎnǎtate. 
Mai ȋn glumǎ, mai ȋn serios, ne spune Ion Mitican,  Epitropia era vǎzutǎ ca “sac fǎrǎ fund”, având 
ȋn proprietatea sa “peste 80 de moşii, cu mii de hectare, cu scule de aur şi argint, un cârd de 
case şi dugheni prin târgurile Moldovei, având mai multe spitale, ospicii, orfelinate şi aziluri la 
Iaşi, Focşani, Botoşani, Târgul Ocna, Hârlǎu, Roman”, aşa ȋncât nu numai cǎ rǎspundea durerilor 
nevoiaşilor, dar şi cererilor de tot felul, cum ar fi cele ale unor slujbaşi ai autoritǎţilor şi amatori de 
“prânzuri mǎnoase”, cunoscute astǎzi ca “activitǎţi de protocol”. 

Ȋn jurul bisericii, deci, se dezvoltase acel Ospital Central cu pavilioanele şi bolţile din secolul 
XVIII, urmate de o serie de pavilioane largi; a urmat construcţia clǎdirii pentru morgǎ ȋn 1889, apoi 
refacerea corpului central, definitivatǎ ȋn 1896, dupǎ aceea clǎdirea Ospǎtǎriei ȋn 1906, farmacia 
nouǎ ȋn 1908, iar clinicile de chirurgie I-a şi a II-a aferente Facultǎţii de Medicinǎ au fost date ȋn 
folosinţǎ pânǎ ȋn 1933, ȋn afarǎ de celelalte numeroase spaţii pentru laboratoare, tratament şi 
cercetare. Dezvoltarea Spitalului Sf. Spiridon a fost preluatǎ de cǎtre stat ȋn 1948 şi continuatǎ 
pânǎ ȋn zilele noastre, când, ȋn 2005, cu ocazia aniversǎrii a 250 de ani de existenţǎ, a fost numit 
pe drept cuvânt “un oraș ȋn oraș” de cǎtre Prof. Dr. Târnoveanu. 

Chiar alǎturi de spital se ȋntinde campusul Universitǎţii de Medicinǎ şi Farmacie, al cǎrui 
sediu principal este Palatul Calimachi, datând din 1793. Iniţial, palatul a fost sediul universitǎţii 
ieşene de la ȋnfiinţare, din 1860, şi pânǎ ȋn 1897, la mutarea sa ȋn clǎdirea nou construitǎ ȋn Copou. 
Dacǎ la ȋnceputurile sale, ȋn 1879, Facultatea de Medicinǎ făcea parte din Universitate,  Facultatea 
de Medicinǎ a rǎmas ȋn acelaşi loc după mutarea universităţii, ȋn vecinătatea Spitalului Sf. Spiridon, 
devenind astfel actuala Universitate de Medicinǎ şi Farmacie “Grigore T.Popa”. 
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Universitatea Alexandru Ioan Cuza, prima instituție de ȋnvǎțǎmant superior 

Din ţarǎ, ȋşi trage numele de la domnitorul ce a ȋnfǎptuit Unirea Principatelor, fiind, 
astfel, un simbol puternic al noului stat românesc. Anul 1860 ar fi, de fapt, o datǎ târzie pentru 
ȋnfiinţarea unui institut de ȋnvǎţǎmânt superior ȋntr-o Europǎ cu universitǎţi ca cea din Bologna, 
fondatǎ la 1088, sau cea din Paris, datând aproximativ din anii 1150-70. In ciuda a toate vijeliile cu 
care se confruntase ţara, şi mai ales Principatul Moldovei, ȋnceputurile unui ȋnvǎţǎmânt superior 
românesc au fost de fapt mult mai ȋndepǎrtate ȋn timp. Ar trebui menţionate colegiul cunoscut 
ca Schola Latina, ȋnfiinţat lângǎ Iaşi, la Cotnari ȋn 1563 de cǎtre Despot Vodǎ, cu un program de 
cinci ani ȋn limba Latina, ȋn linie cu celelalte universitǎţi europene. I-a urmat ȋn 1640 Academia 
Vasilianǎ a lui Vasile Lupu cu sediul ȋn incinta Bisericii Trei Ierarhi, aceasta fiind o şcoalǎ umanistǎ 
ȋn care se ȋnvǎţa retorica, dialectica, aritmetica, catehism, limbile slavonǎ, greacǎ şi românǎ, şi la 
care au ȋnvǎţat, printre alţii, mitropolitul Dosoftei, domnitorul cǎrturar Dimitrie Cantemir, spǎtarul 
Nicolae Milescu, dar din nefericire distrusǎ de tǎtari ȋn 1650. Ȋn 1714 a fost ȋnfiinţatǎ Academia 
Domneascǎ din Iaşi, iar ȋn 1835 Mihail Sturza a ȋnfiinţat Academia Mihǎileanǎ, precursoare directǎ 
a Universitǎţii din Iaşi, care a funcţionat pânǎ ȋn anul 1847 ȋn Casele Cazimir și Voinescu, situate 
ȋn spaţiul dintre spatele cinematografului Victoria, pe locul blocului Tarom şi al Liceului Național.

La fel cu instituţiile de învăţământ superior românesc, şi istoria teatrului românesc, dar şi 
cea a teatrului evreiesc, a ȋnceput la Iaşi. Se pare cǎ muzele Thalia şi Melpomene au hǎrǎzit luna 
decembrie ca lună pentru promovarea teatrului la ieşeni, cuprinşi de farmecul teatrului încă cu 
mulţi ani ȋnaintea inaugurǎrii Teatrului Naţional. Astfel, prima reprezentaţie a unui spectacol teatral 
ȋn limba românǎ a fost cea pregǎtitǎ de Gheorghe Asachi ȋmpreunǎ cu câţiva tineri entuziaşti la 27 
decembrie 1816, pe când nu exista ȋncǎ o scenǎ a teatrului ieşean propriu-zisǎ. 

La 4 decembrie 1832, a fost inaugurat un Théâtre des Variétés ȋn limba francezǎ, fiind 
ȋnfiinţat de fraţii Baptiste şi Joseph Fouraux, care au adus cu ei o trupǎ de actori din Franţa. Teatrul 
ȋşi avea sediul foarte aproape de cel al Teatrului Naţional de acum, ȋn faţa intrǎrii la Filarmonica de 
astǎzi, ȋn casa lui Lascarache Costache. Pentru amenajarea şi adaptarea spaţiului ȋntr-unul dedicat 
reprezentaţiilor teatrale a fost adus un arhitect din Viena, care a reuşit sǎ creeze trei rânduri de 
loje şi o galerie. Dupǎ deschidere, gazeta “Albina româneascǎ” scria:

… Capitala noastrǎ se poate lǎuda cu statornicia unui teatru ce este o școalǎ, unde, 
desfǎtându-se, publicul ȋnvațǎ cele bune și care mult ȋnrâureazǎ asupra moralului și la 
formarea haracterului.

Ȋn afarǎ de actorii din Paris, mai jucau şi teatrele occidentale cu turnee ȋn Kiev, Odessa, 
San Petersburg şi care erau ȋn trecere, dar mai ales, teatrul a devenit o oportunitate pentru tinerii 
artişti amatori ieşeni care au putut juca pe scenǎ ȋn limba românǎ. Gheorghe Asachi a ȋncurajat 
ȋnfiinţarea unei trupe româneşti cu elevi de la Conservatorul Filarmonic-Dramatic, aceştia  reuşind 
sa prezinte ȋn 1837 vreo douǎzeci de piese “demne şi de scenele Parisului”, dupǎ spusele unui 
cǎlǎtor francez, precum şi opera “Norma”, prima operǎ ȋn limba românǎ dupǎ o traducere tot a 
lui Gheorghe Asachi. 



Orient Românesc 49

Cu timpul reprezentaţiile ȋn limba românǎ au luat amploare, aşa ca pe la 1842 existau deja 
trei trupe, cea franţuzeascǎ, cea româneascǎ, la care s-a adǎugat şi una nemţeascǎ. 

Gusturile şi modele ieşenilor au ȋnclinat mereu spre o culturǎ cosmopolitǎ, şi mai ales 
ȋnspre cea francezǎ, ȋn deficitul celei naţionale, aşa cǎ oamenii instruiţi ai epocii aveau de furcǎ 
cu “franţuzismele”, dupǎ cum ne amintim din “Chiriţa” lui Vasile Alecsandri, şi dupǎ cum se putea 
vedea ȋn piesa “Iaşii ȋn Carnaval”, de acelaşi autor, ȋn care ȋi ȋncondeia pe “bonjuriştii” “exaltaţi”. 
Din pǎcate, Teatrul de Varietǎţi a fost demolat ȋn 1869, dar deja fusese depǎşit de câţiva ani buni 
de un nou teatru.

Ȋn anul 1846, tot ȋn luna decembrie, in data de 22, a fost inaugurat Teatrul Național din 
Copou, amenajat ȋn palatul domnitorului Mihail Sturza, având trupa românǎ, cea francezǎ, şi ȋncǎ 
una italianǎ de operǎ. Teatrul din Copou a cunoscut mulţi actori de seamǎ, printre care şi Sarah 
Bernhardt cu vestita trupǎ de 30 de actori parizieni, dar mai ales, Teatrul Național din Copou a fost 
un factor de progres social şi cultural al Iaşului şi al ţǎrii. Pe lângǎ punerea ȋn scenǎ a pieselor 
româneşti şi strǎine ce denunţau nedreptăţile şi anacronismele din societate, o realizare dintre 
cele mai ȋnsemnate a fost susţinerea şi pregǎtirea Unirii Principatelor din 1859 prin punerea ȋn 
scenǎ a reprezentaţiilor cu pronunţat caracter unionist, ca dialogul “Pǎcalǎ şi Tândalǎ”, vodevilul 
“Cinel-Cinell”, ce relua versurile lui Vasile Alecsandri despre Unire, sau cântarea “Horei Unirii” pe 
scenǎ.

Teatrul Național inaugurat la 1 decembrie 1896 - Iași

Un alt act important de progres, deloc neglijabil, a fost influenţarea boierilor care ȋncǎ mai 
contestau mǎsura de dezrobire a ţiganilor robi ȋnfǎptuitǎ de Ghica Vodǎ ȋn 1855. Conştientizarea şi 
eliberarea lor efectivǎ de cǎtre boierii refractari a venit odatǎ cu luarea de poziţie a teatrului, prin 
punerea ȋn scenǎ a piesei “Țiganii” a lui Gheorghe Asachi. Astfel, Corul Ţiganilor din “Trubadurul” 
lui Giuseppe Verdi ȋnsoţea scene de dezolare a familiilor ȋnrobite, despǎrţite şi ȋnstrǎinate precum 
vitele, lucru care i-a determinat pe mulţi să-şi revizuiască propria atitudine, devenind conştienţi de 
necesitatea reformei dezrobirii.

Din pǎcate, teatrul a ars ȋn anul 1888, astfel cǎ trupele de artişti au rǎmas fǎrǎ scenǎ timp 
de opt ani, pânǎ la inaugurarea, la 1 decembrie 1896, a noului şi impozantului Teatru Național pe 
care ȋl cunoaştem astǎzi. 

Aproape de amplasamentul Teatrului Naţional de astǎzi, chiar ȋn faţa, la “Pomul Verde”, a 
existat şi un teatru evreiesc ȋn limba idish, primul, nu numai ȋn Moldova sau România, ci ȋn lume. 
Printr-o coincidenţă fericită a istoriei, la 20 august 1876, a doua zi dupǎ spectacolul de inaugurare, 
jurnalistul care scria ȋn “Curierul de Iaşi” cǎ acela a fost un spectacol cu un “joc actoricesc 
excelent”era chiar Mihai Eminescu.
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Sufletul teatrului evreiesc a fost Avram Goldfaden, nu numai prin realizarea acestui lǎcaş 
de culturǎ ȋn care mai mult de jumǎtate din populaţia Iaşului (evreii din Iaşi depǎşind numǎrul 
de români pe la 1900) ȋşi puteau regǎsi rǎdǎcinile pierdute, dar niciodatǎ tǎiate ci, mai ales, 
prin deschiderea aripilor acestui popor rǎbdǎtor cǎtre creaţie şi expresie artisticǎ. Iniţiativa lui 
Goldfaden s-a dovedit a fi o pepinierǎ de talente pentru teatrul evreiesc ȋn lume. Actorii pregǎtiţi 
aici se produceau pe scenele ţǎrii, şi odatǎ deveniţi faimoşi, plecau ȋn turnee prin Europa şi mai 
departe, mulţi ajungând sǎ se stabileascǎ chiar ȋn America. Pǎrintele teatrului ebraic de la Iaşi, 
Goldfaden ȋnsuşi, când a emigrat ȋn America, a devenit ȋn New York “un Shakespeare al evreilor” 
dupǎ numǎrul de piese scrise de el ȋn ebraicǎ şi idish, iar la moartea sa a fost ȋnsoţit de un cortegiu 
funerar de 75 000 de oameni, scria New York Times. 

Ne putem imagina cât suflet moldovenesc şi românesc au luat aceşti oameni cu ei ȋn 
America, realitate foarte vizibilǎ ȋn primele decenii dupǎ emigrare; ȋn primele decenii ale secolului 
XX, reprezentaţiile cu teme româneşti ca vodevilul “The Romanian Wedding” (Nunta româneascǎ - 
piesǎ compusǎ de Peretz Sandler şi Mordechai Gebirtig ȋn 1923) aveau un mare impact pe scenele 
din New York, ca si cântecul de mare succes “Rumenye, Rumenye” al lui Anton Lebedeff, lansat ȋn 
1941. 

Cântecul spunea, ȋn plin spirit ionel-teodoreanian, despre o “ţarǎ dulce şi bunǎ” unde poţi 
avea “tot ce inima-ţi cere/ Mǎmaliguţa lor şi pastrama lor/Și un cârnǎcior”, o ţarǎ unde “Românaşul 
bea vinuţ/Și manâncǎ mǎmǎliguţa/dacǎ-şi mai sǎrutǎ şi nevasta/Toatǎ lumea o ia razna” şi atunci 
exclamǎ “Ah, ce mai plăcere!/Ce poate fi mai bun, Viaţa-i desfǎtare/Când vinul este bun”, toate 
acestea ȋn ritm de muzica “klezmer” - o fuziune a muzicii româneşti şi toleranta cu cea evreiască.

În “Marele Dicţionar Geografic al României” din anul 1901 aflăm cǎ la Iaşi, dintr-o populaţie 
de 59 427 de persoane, numai 24 087 erau ortodocşi, 31 814 fiind de rit mozaic (restul fiind 
de alte religii) ceea ce ne indicǎ o populaţie evreiascǎ mai numeroasǎ decât cea a românilor 
bǎştinaşi. Această evidentă disproportie se explica atat prin diferitele conflicte şi circumstanţe 
care i-au silit pe evrei la peregrinari şi relocaţii frecvente de-a lungul istoriei lor tumultoase, cât şi 
printr-o reală atitudine de toleranţă întâlnită la români, şi în special la moldoveni. Dimitrie Cantemir 
scrie în Descriptio Moldaviae cǎ şi evreii fac parte din populaţia autohtonǎ: “Asemenea şi evreii se 
socotesc supuşi”, adǎugând cǎ ocupaţia lor era negustoria şi hanurile, şi că aveau dreptul de a-şi 
construi lăcaş de cult, dar nu din piatrǎ, ci din lemn.

Existenţa evreilor este menţionată încă de pe vremea Daciei, într-un document latin din 
anul 397, ȋn care li se garanta libertatea de rugăciune a evreilor în templele - sinagogile lor din 
Dacia. Exista şi menţiunea unui logofǎt evreu la curtea lui Ștefan cel Mare, iar însuşi Domnitorul 
avea un medic evreu. Au mai sosit câteva valuri trezite de scuturǎturile istoriei prin alte părţi, ca 
cel declanşat de “Edictul de la Granada” în 1492, edict ce decreta expulzarea evreilor din Spania; 
a mai fost şi “Rebeliunea cazacilor din Ucraina” între 1648 – 1657, când ucrainenii s-au eliberat 
de dominaţia polonezǎ, dar au dat loc şi la pogroame care au determinat populaţia evreiască sǎ 
migreze în Moldova şi în restul teritoriului. În secolul XIX aveau să mai sosească evrei şi din Galiţia 
şi Basarabia, unde situaţia lor se ȋnǎsprise. 

Determinaţi de greutăţi, dar si încurajaţi de boierii care făceau avere de pe urma meseriilor 
şi negoţurilor lor, evreii au fost încurajaţi să se stabilească în oraş fiind  meşteri pricepuţi la toate, 
de la croitorie, cuşmǎrie-ceaprǎzǎrie, cizmǎrie, tâmplǎrie, tocilǎrie pânǎ la brutari, măcelari sau 
anticari. Au existat şi evreii educaţi sau bogaţi, acei negustori, bancheri, medici şi oameni de 
ştiinţǎ care au influenţat mult societatea ieşeanǎ, aşa fel incat participarea evreilor la dezvoltarea 
economicǎ, socialǎ şi intelectualǎ nu poate fi neglijatǎ.

Începuturile Gazetăriei la Iași
Existǎ locuri în Iaşi care parcă din începuturi au fost hǎrǎzite cu însuşiri speciale, creative, 

căci din ele izvorăsc mereu lucruri noi. Tot ȋn clǎdirea actualǎ a Universitǎţii de Medicinǎ şi 
Farmacie, deci a Vechii Universitǎţi şi a fostului Palat domnesc al lui Calimachi, iniţial palatul lui 
Costache Ghica, a fost tipǎrit primul ziar din spaţiul românesc, “Courrier de Moldavie” de cǎtre 
cneazul Grigory Potemkin. 

După cel de-al 2-lea Război Ruso-Turc, prinţul Grigory Potemkin, feldmareşal, comandant 
şef şi guvernator-general al “Noii Rusii” – Ukraina de sud, a fost delegat de Ecaterina a II-a cu 
conducerea negocierilor pentru pace la Iaşi ca reprezentant plenipotenţiar al Rusiei. Deja Statul 
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Major al armatei ruseşti se instalase la Iaşi încă din 1789, după primul război Ruso-Turc, când austriecii 
au intrat în Bucureşti iar ruşilor revenindu-le Iaşul. 

Generalul Potemkin s-a implicat puternic în restaurarea puterii Rusiei în fostele teritorii ale 
Imperiului otoman, astfel a cucerit Crimea şi a impus supremaţia flotei ruseşti în Marea Neagră, 
mergând în intenţiile sale pânǎ la planuri pentru restaurarea Imperiului Bizantin (sub puterea unui 
nepot de-al Ecaterinei) şi chiar a fost numit “Prinţ al Sfântului Imperiu Roman” de cǎtre Joseph II al 
Austriei. În ceea ce ne priveşte pe noi, şi-a dorit sǎ devină rege al unei noi Dacii prin unirea Principatelor 
româneşti, sau măcar Domn al Moldovei. În această idee, ziarul periodic i-ar fi servit scopurilor sale de 
a se impune şi a deveni cunoscut românilor şi mai ales, moldovenilor.  Ziarul “Courrier de Moldavie” 
urma sǎ iasă în ediţie bilingvǎ, românǎ şi francezǎ, ȋnsǎ ȋn final a ieşit doar ȋn limba francezǎ, după ce 
a achiziţionat literele latine la Lvov. Primul număr a apărut la 18 februarie 1790, şi a fost anunţat într-
un ziar austriac, cu menţiunea că va fi limitat la perioada cantonǎrii la Iaşi a armatelor, şi cǎ preţul va 
fi de trei galbeni – o sumǎ destul de mare pentru un ziar, după criteriile noastre de astăzi. 

În 1955 au fost descoperite ediţiile originale ale numerelor 1,2,3,4 şi 7 în arhivele fostei 
“Biblioteci Lenin” de la Moscova.  Fiind o imprimerie militară, Nicolae Iorga a dedus cǎ ar fi avut un 
caracter strict de tip “Buletin al armatei ruse”, dar de fapt ziarul a fost creat cu intenţia de a-i câştiga 
pe demnitarii şi opinia Moldovei, care într-adevăr l-au simpatizat. Aducea informaţii “proaspete” de 
trei sǎptǎmâni din restul Europei, un record la acea datǎ, ziarul beneficiind de informaţiile aduse zilnic 
de curierii Statului Major. Ȋn numǎrul 7 se prezintǎ veştile despre mişcǎrile populare din Paris de la 
data de 8 martie 1790, chiar înaintea Comunei din Paris, cu numai patru luni înainte de Sărbătoarea 
Federaţiei de la 14 iulie. Nu se cunoaşte numărul apariţiilor complete ale ziarului, dar el este un prim 
pas în direcţia emancipării unei conştiinţe civice informate prin media, şi la fel, la formarea unei 
conştiinţe a apartenenţei la Europa, faţǎ de orientarea anterioarǎ înspre Bizanţ.  

 

 

  Putem considera cǎ ȋnceputul a fost ȋncurajator, cǎci Iaşul, şi deci Moldova, a demonstrat o 
sete nesǎţioasǎ pentru ştiri şi publicaţii, pentru culturǎ ȋn general.  Dupǎ 3 iulie 1850, data apariţiei 
ziarului “Zimbrulu”, devenit mai apoi “Zimbrulu şi Vulturulu” ne putem ȋnchipui cǎ moldovenii erau 
mari amatori de foiletoane – ȋn afarǎ de ştirile politice, ziarul fiind de orientare unionistǎ, “Zimbrulu” a 
introdus ȋn publicistica romaneascǎ foiletonul literar, de aceea mai era numit şi “Foiletonul Zimbrului”. 

Un numǎr din luna mai 1858 ce apǎrea deasupra unui colet cu mai multe ziare care urmau 
sǎ fie trimise la Galaţi a primit opt timbre poştale cu cap de bour, acestea reprezentând taxa poştei 
pentru transportul coletului. Acest ziar avea sǎ devinǎ cel mai scump ziar din lume, când, ȋn 2007, a 
fost vândut la o licitaţie cu suma de 830 000 de euro, aproximativ un million de dolari, cumpǎrǎtorul 
fiind un colecţionar de timbre, iar timbrele “Cap de Bour” sunt printre cele mai cǎutate şi mai scumpe 
din lume. 

Raritatea lor se datoreazǎ faptului cǎ timbrele purtând stema Moldovei erau primele din 
sud-estul Europei, Turcia necunoscand ȋncǎ sistemul, iar primul timbru rusesc abia fusese tipǎrit ȋn 
1857, ȋn Georgia de astǎzi. Sistemul poştal cu timbre era abia la ȋnceput, cel mai vechi cunoscut fiind 
cel Britanic, ȋn 1840, urmat de cel din Insulele Mauritius, în 1847, cele din Haway ȋn 1851, cele din 
Perth, Australia, ȋn 1855, toate fiind pe atunci colonii britanice. Timbrele “Cap de Bour” ȋşi datoreazǎ 
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raritatea şi faptului cǎ, dupǎ Unire, stocul cu restul de timbre a fost transferat la Bucureşti ȋn  strada 
Elena Doamna, astǎzi sediul Bursei, unde au ars ȋn incendiul din 1874.

 Multe din instituțiile care au fost create ȋn Moldova au fost transferate apoi ȋn noua capitalǎ a 
României, Bucureștiul fiind situat într-o poziție mai favorabilǎ pentru cǎile de acces europene decât 
Iașul; la acea vreme considerentul nu era diferența ȋn dezvoltare, ci accesibilitatea. Un alt exemplu de 
transfer de putere, dar și un moment important ȋnfǎptuit tot ȋn primii ani de la Unirea Principatelor a 
fost deplasarea publicației Monitorul Oficial, care era “Foaia Publicațiilor Oficiale”, de la Iași la 
București, la Iași urmând sǎ aparǎ Progresul. Astfel, la 1 martie 1863, prima foaie oficialǎ a legilor și 
decretelor apǎrea scrisǎ, nu ȋn litere chirilice, ci ȋn alfabetul latin – restul paginilor ce conțineau 
efectiv textele de rigoare rǎmânând ȋncǎ ȋn litere chirilice pentru o perioadǎ de tranziție, cǎci slovele 
vechi erau greu de citit pentru cititorii mai ȋn vârstǎ sau pentru cei mai neșcoliți, pentru care “pǎsǎreasca 
lui Cuza” era ȋncǎ greu de descifrat. 

  Cine ȋncepe a cerceta și scrie despre Iași, din orice colț l-ar apuca, ar fi mereu prins într-o 
ȋntreprindere imposibil de sfârșit – precum orașul ȋnsuși. Au cercetat și scris despre el oameni mult mai 
profunzi, mai atașați, mai instruiți decât mine, ca Ion Mitican, Laurențiu Rǎdvan, Mircea Ciubotaru, 
Ion Arhip, Constantin Ostap, printre alții, de aceea ȋndrǎzneala mea de a cerceta printre paginile unei 
istorii atât de vii nu este decât o palidǎ ȋncercare pornitǎ dintr-o nevoie de a-mi cerceta rǎdǎcinile. Mǎ 
opresc aici, cu ȋnnoitǎ ȋncredere ȋn vechimea și modernitatea Iașului, ȋn vitalitatea și capacitatea sa 
de reinventare și reȋnnoire, ȋn ȋnțelepciunea sa de a-și pǎstra ȋn modernitate același suflet nemuritor. 
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VALERIA GEORGIANA NABBOUT 

Povestea Iaşiului, oraşul marilor iubiri, al romantismului, 
al ideilor îndrăzneţe şi a celor trei uniri, începe chiar înainte 
de a fi  documentat la anul 1408, într-un privilegiu comercial 
acordat negustorilor din Liov, act emis de către Alexandru cel 
Bun, domnitorul Moldovei. Simpla prezentă a comercianţilor în 
zonă, conduce către ideea existenţei unei vieţi economice tumultoase, veche de cel puţin câteva 
decenii. 

 În lucrarea “Originile Iaşilor”, Gheorghe Ghibănescu expune părăsirea forţată, în 1238, a 
peste 10.000 de alani (triburi de iaşi), din zona care astăzi aparţine Iaşiului. Istoricii presupun în 
urma decoperirilor arheologice ce dateazǎ din secolele VII-X, că Iaşiul a fost în antichitate un sat, 
care s-a dezvoltat şi a luat amploare odată cu venirea alanilor în zonă. 

 Ca şi Roma şi Constantinopol, Iaşiul este construit pe 7 coline, care par să nu fie doar o 
parte de  legendă a marilor oraşe, ci chiar un semn, poate divin al predestinării  istorice. 

 Între 1565 şi 1859 Iaşiul a fost capitală Moldovei, iar între anii 1859 şi 1862. Atât Iaşiul cât şi 
Bucureştiul au fost simultan capitatele de facto ale Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei. În 
timpul primului război mondial, ca şi consecinţă a refugierii familiei regale la Iaşi, acesta redevine 
, pentru doi ani, capitală. 

 Incendiat de mai multe ori, decimat de ciumă în jurul anului 1700 şi ocupat de armată 
sovietică în urma luptelor dintre armata româno-germană şi Armata Roşie din 1944, oraşul Iaşi, 
bijuteria Moldovei, se reinventează, renaşte şi se dezvoltă dupǎ perioada postbelicǎ, sub semnul 
culturii, a intelectualităţii şi a vieţii universitare. 

Palatul din oraşul 
celor şapte coline
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Este adevǎrat cǎ Iaşiul se numǎră printre oraşele cu o capodoperǎ arhitecturală importantǎ 
datǎ de Universitatea Al.I. Cuza, de teatru, palatul Roznovanu, filarmonica, numeroasele hoteluri 
şi biblioteci şi nu în cele din urmă de Palatul Culturii. 

Istoria palatului, care ȋn decursul timpului a purtat mai multe nume începe în anul 1804, 
când prinţul Alexandru Moruzi construieşte pe ruinele vechiului palat din secolul  al XIV-lea, un 
palat domnesc în stil neoclassic. Clădirea afectată puternic de incendii este refăcută de Mihail 
Sturza, care îl angajează ca şi arhitect de Nicolae Singurov. Acesta ridică noul palat între anii 1841-
1843. 

Dupa Unirea Principatelor din 1859 şi mutarea capitalei la Bucureşti, clădirea devine palat 
administrativ. 

În jurul anului 1904, regele Carol I vizitează oraşul Iaşi şi impresionat fiind de faptul că aici 
cultura este inima vieţii sociale, decide să contribuie prin implicarea directă la recondiţionarea şi 
reconsruirea palatului ce avea să traverseze istoria a douǎ milenii. Anul 1906 marchează începerea 
construcţiei grandiosului palat, de această dată într-un stil neogotic flamboyant, asemănător cu 
cel al clădirilor de renume din Europa de vest şi cu cel al palatelor pariziene. 

 Din pǎcate odatǎ cu începerea Primului Război Mondial a încetat şi continuarea construcţiei 
atât de iubită de oamenii vremii. Astfel clǎdirea a devenit loc de adăpost pentru trupele armate şi 
spital de campanie. 

Reconstrucţia palatului, puternic afectată de război este reluată de I.D. Berindei, iar de 
acestă dată procesul de consrucţie se întinde timp de douǎ decade. Ca şi măsurǎ de precauţie 
împotriva cutremurelor, Berindei vine cu o structură a grandioasei clădiri făcută integral din 
lemn. Astfel clădirea nu ar fi fost sfărâmată în caz de cutremur, ci ar fi găsit o formă de balans.                                    
Platul de Justiţie şi Administraţie, aşa cum era numit pe acea vreme, poartă legenda celor 365 de 
camere şi are o suprafaţă desfaşurată de  34.236,35 mp, cu o amprentă de sol de 7330 mp. 

Turnul central al clădirii se distingea ca fiind cea mai înaltă clǎdire din oraş a epocii, atingând 
55 de metri. 

  Echipametele tehnice şi instalaţiile moderne au fost aduse din Germania, iar feroneria 
a fost facută de Casa Haug. Mobilierul trebuia să fie cel putin la înalţimea stilui şi a impozanţei 
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clădirii şi de aceea a fost realizat în acelaşi stil ca şi al palatului.  O parte din piesele de mobilă 
au fost realizate la comandă în Franţa, în celebrele ateliere Albert Goumain din Paris, iar alta în 
Anglia, la firma Mappel. 

 În realitate clǎdirea a avut şi are 299 de camere, unele fiind destinate rezidenţei celor 
care lucrau în justiţie, iar altele fiind săli de tribunal. Servind destinaţiei iniţiale pentru care a fost 
construit şi anume acela de a fi tribunal oraşului, Palatul Culturii de astăzi păstrează amintirea 
tuturor proceselor de renume din epocă, cât şi pledoariile lui Ionel Teodoreanu. La demisolul 
clădirii există camere care odată găzduiau detinuţii ce urmau să fie aduşi în faţa instanţei de 
judecată. 

 Puţini ştiu că palatul a fost proiectat ca să fie locuibil într-un mod cât de poate de practic şi 
comod, având o reţea electrică inovativă şi prima centrală electrică din întreg municipiul Iaşi, care 
au fost inaugurate ȋn 1926. 

 Grandiosul edificiu se distinge prin holurile cu bolte înalte, geamuri în vitraliu şi săli 
spaţioase, care astăzi adǎpostesc istorie şi artă deopotrivă. 

Holul de onoare îi este dedicat lui Carol I, dar şi lui Ferdinand I, decoraţiunile holului fiind 
concepute în doua etape dinstincte, adică după şi înainte de anul 1914. Bolta holului decorată cu 
vitralii este tributară atât stilului neoclassic, cât şi celui baroc cu tendinţe de “arte nouveau” 
(responsabilă de acest fapt este regina Maria, care s-a implicat direct la realizarea Sălii Voievozilor).

Stâlpii balconului sunt armonizaţi în acolade cu capiteluri cu ornamente neoclasice. Între 
fiecare arc al acoladei este sculptat un scut heraldic. Motivele zoomorfe acompaniază simbolul 
mascheronului, care cu o prezentă dominantă compune centrul de interes al sculpturilor 
decorative.  Bestiarum gotic din mozaicul pardoselii este compus din acvile bicefale, grifoni, 
himere, lei şi dragoni, toate animale legendare sau simboluri ale unor case regale din istorie.  De 
asemenea holul central are un mozaic decorativ, care este în fapt reproducerea rozetei din biserica 
Saint Pierre sur Dives construită în secolul XII în nordul Franţei, astfel inducând o atmosferă sacrǎ, 
imperială care parcă transcende planul fizic. 

  La realizarea scărilor a fost folosită marmură de Carrara, iar baluştri în acoladă  sunt 
decorate cu acvile cu scut, simbol care ȋnfaţişează deschiderea de drumuri pe varii planuri. 
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Sala Henri Coandǎ
La intrarea în sala Henri Coandǎ sunt douǎ socluri ce ar fi trebuit să fie folosite drept suport 

pentu busturile regale, care în fapt, nu au mai fost puse niciodată. Pe ele, în cele din urmă au fost 
inscripţionate numele foştilor miniştri de justiţie. Grandioasa sala a fost destinată Curţii cu Juri în 
perioada în care clădirea a fost Palat de Justitie. Sala este amplasată central, iar sculpturile din partea 
de sus a încăperii sunt fǎcute de Emil Wilhem August Backer, sculptor al casei regale. 

Sala este numită dupǎ Henri Coandǎ, cel care a inventat materialul bois-ciment. Materialul 
imită aproape de perfecţiune textura lemnului de stejar, dar şi sunetul acestuia. Tavanul sălii este 
de inspiraţie londoneză, mai precis Westminister  Hall din Londra (acolo s-a înfǎptuit Parlamentul 
Regatului Unit al Marii Britanii). În procesul de renovare, conservarea arhitecturii originale a fost o 
prioritate.

Sala Voievozilor
Considerată una dintre cele mai frumoase încǎperi ale 

palatului, dacă nu chiar cea mai frumoasă, Sala Voievozilor, 
aflată la etajul clădirii este decorată înt-un mod special şi 
găzduieşte  galeria pictografică a domnitorilor Moldovei de 
la Decebal şi până la regale Carol a II-lea .

Centrul de interes al încăperii este deţinut de 
şemineul din marmură, în care Arborele Istoric este sculptat 
în basorelief . Arborele este decorat cu sculpturi ale celor 
mai ȋnsemnaţi domnitori ai Moldvei ȋn vậrful cǎrora se aflǎ 
portretul regelui Ferdinand. 
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Ceasornicul din turnul Palatului

Cu siguranţă Primul Rǎzboi Mondial a constituit motivul principal pentru care inaugurarea 
oficială a palatului a fost făcută  la data de 11 octombrie 1925 şi nu mai devreme. În ziua inaugurării, 
Berindei a stat până dupǎ miezul nopţii ca sǎ regleze ceasul din turnul palatului, una din cele mai 
grandioase construcţii tehnice a clădirii. Orologiul cu trei cadrane a fost construit ca să funcţioneze 
în sincron cu alte 25 de ceasuri din diferite  săli ale palatului. Acul  mare al ceasornicului mǎsoară 
1,25 m şi acul cel mic 0,90 m . Mecanismul central se încarcă automat la fiecare 12 ore, cu ajutorul 
unei greutǎţi de 120 kg,  care se ridicǎ la 8m înălţime. 

La fiecare orǎ fixă, ceasornicul de la Palat cântă Hora Unirii şi aceiaşi linie melodică a 
fost înregistrată pe un tambur cu diametrul de 35 cm. Totul se realizează cu ajutorul a 8 clopote 
acordate ce alcătuiesc mecanismul cadrillonului. Pe vitraliile cadranelor ceasului sunt aplicate 
cele12 zodii.

Povestea palatului, deşi consumată, istoric 
vorbind, nu este o poveste scrisă în totalitate. 
Iubitorii de artǎ şi arheologie încǎ mai au de 
deznodat misterul pivniţelor de sub Palat, care 
nu au mai fost deschise din anul 1925 şi la  care 
publicul nu are acces . Se spune cǎ oraşul Iaşi 
are un întreg sistem de tuneluri subterane, o 
adevarată reţea care presupune mai mult decât 
niste pivniţe destinate depozitării şi poate ca şi 
ultimă dovadă stau boltele descoperite pe strada 
Sf. Andrei. De asemenea de la Palat mai sunt cel 
puţin douǎ ieşiri în afară de cea principală, care 
pot fi observate  pe partea aripei drepte şi sub 
scările palatului. 

Georgiana Valeria Nabbout, Liban
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Maria IOV – Bibliotecar, BCU –Iași

Biblioteca Centrală Universitară “Mihai 
Eminescu”: clădirea impunătoare de la baza 
dealului Copou este elementul dominant al 
Pieţei Mihai Eminescu. Locul este cunoscut în 
rândul ieşenilor drept la Fundație, deoarece 
această clădire a adăpostit iniţial sediul 
Fundaţiei ,,Regele Ferdinand I Întregitorul” şi 
biblioteca acesteia. De-a lungul timpului 
Instituţia Bibliotecii a funcţionat în mai multe 
clădiri. Fondată în 1835 ca Bibliotecă a 
Academiei Mihăilene, devine Bibliotecă 
Universitară în 1860, apoi Centrală şi Publică şi 
din nou Universitară din 1916. După cel de-al 
Doilea Război Mondial, Biblioteca se mută în 
sediul actual şi fuzionează cu cea a fundaţiei 
(1950), rezultând Biblioteca Centrală 
Universitară “Mihai Eminescu” din Iaşi.

Construită între 1930-1934 după 
planurile arhitectului Constantin Jotzu, în semn 
de recunoştinţă pentru rolul vital pe care l-a 
avut Iaşul în rezistenţa naţională din Primul 
Război Mondial. Stilul neoclasic se observă 
prin faţadă executată în piatră masivă de 
Ruse, presărată cu medalioane ce reprezintă 
personalităţi marcante ale culturii naţionale, 
impresionante coloane ionice, pilaştrii 
neodorici şi mici frontoane triunghiulare. Între 
coloane, se dorea amplasarea statuilor unor 
domnitori ai Moldovei, dar greutatea acestora 
a determinat mutarea lor 
în vecinătate, rezultând 
Grupul Statuar al Voievozilor. 
Clădirea este străjuită de 
statuia marelui poet Mihai 
Eminescu adusă din faţa 
Universităţii, ce înlocuieşte 
monumentul Marii Uniri din 
1918, distrus în al Doilea 
Război Mondial.

În interior, se observă 
frumuseţea decoraţiunilor 
lucrate în marmură de 
Carrara şi mozaic veneţian 
ce reprezintă diferite 
efigii ale României. 
Statuia regelui Ferdinand I 
tronează în capătul scărilor 
monumentale, amintindu-

ne de rolul său esenţial în apărarea României 
şi în întregirea teritoriului naţional în perioada 
1916-1918 cât s-a mutat la Iaşi. Scările 
conduc spre cele mai importante încăperi: 
Aula, renumită pentru acustica deosebită şi 
balconul regal, sala B.P. Haşdeu cu balconul 
spre Piaţa Mihai Eminescu şi Cupola care oferă 
o vedere panoramică excepţională. Celelalte 
încăperi sunt rezervate lecturii şi depozitării 
inestimabilului tezaur de circa trei milioane de 
volume, alcătuit din manuscrise şi cărţi vechi şi 
rare, unele purtând semnături ilustre, precum 
Evanghelia cu învăţătura de Coresi.

Biblioteca Centrală Universitară “Mihai 
Eminescu” este un centru activ de informare şi 
educaţie ce organizează evenimente, concerte 
caritabile, seri de poezie, expoziţii. Spaţiile de 
la parter sunt administrate tot de instituţii 
culturale, precum Sala de lectură a Centrului 
Cultural German, British Council, Galeriile 
Regale de Artă sau Cafeneaua Sage.

Cea mai veche Bibliotecă din ţară care 
în prezent, înglobează fonduri ce fac parte din 
fostele biblioteci ale Academiilor Domneşti 
(cea mai veche de pe la 1640 ce funcţiona la 
Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi).

În timpul domniei 
lui Vasile Lupu (1634-1653) 
apare în Moldova prima 
instituţie de învăţământ de 
tip academic. Se construieşte 
Biserica Trei Ierarhi (1635-
1639), instituţie de mare 
importanţă pentru cultura 
română, aici funcţionând 
începând cu 1640, Școala 
Domnească numită ulterior, 
Academia Domnească sau 
Academia Vasiliană. Această 
Academie a funcţionat în 
localuri diferite purtând 
titulari diferite, devenind la 
1835 Academia Mihăileană, 
iar aceasta la rândul 
ei a devenit Bibliotecă 

Biblioteca Centrală 
Universitară “Mihai Eminescu”
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Universitară la 1860, după înfiinţarea primei 
Universităţi din ţară.

Originea BCU Iaşi a fost fondată odată 
cu Academia Domnească la 1640. Aceasta 
a funcţionat la început în case închiriate ce 
ulterior au fost cumpărate în acest scop :

• după ridicarea localului nou lângă 
Mănăstirea Trei Ierarhi, Academia 
a funcţionat aici până la 1723, când 
distrugerile provocate şcolii şi mănăstirii 
de un mare incendiu au impus mutarea 
într-o altă locaţie;

• s-a mutat la Biserica Barnovschi (1723-
1727)

• 1727 s-a aflat la Mănăstirea Sfântul Sava;
• 1766 Școala se mută în noul local de lângă 

Mitropolie.
• 1804 o parte din fondurile Academiei au 

fost transferate la noul Seminar ,,Venianim” 
de la Socola

• 1835 se inaugurează Academia Mihăileană
• 1840 - se publică Hrisovul de înfiinţare a 

Biblioteci
• 1841 - deschiderea într-un cadru solemn al 

Academiei
• 1860 - Academia Mihăileană devine 

Bibliotecă Universitară (poartă numele de 
Ulpia)

• 1893-1897 s-a construit o nouă locaţie 
pentru Universitate, vechiul loc rămânând 
Facultăţii de Medicină şi Farmacie 

• Biblioteca se mută în Universitatea nouă 
(Corpul A-UAIC, în actuala sală de studiu a 
Bibliotecii Universităţii Tehnice ,,Gheorghe 
Asachi”)

• 1864 - Din Bibliotecă Universitară se 
transformă în Culturală şi Publică

• 1916 Biblioteca Universitară
• Mihail Sturza domn al Moldovei în perioada 

1834-1849:
• A întemeiat în 1835 o şcoală superioară 

care-i poartă numele
• Academia Mihăileană se afla pe strada 

Arcu nr. 1 (prima instituţie de învăţământ 
superior, înfiinţată în 1834 dar deschiderea 
oficială a cursurilor a avut loc la 16 iunie 
1835);

• În 1842 între internatul şi externatul acestei 
şcoli s-a construit un arc ce permitea 
internilor să treacă spre sălile de studiu,

• În 1909 odată cu apariţia tramvaiului 
electric, acest arc a fost demolat

Astăzi, BCU îşi are sediul în Clădirea 
Fundaţiei Ferdinand I, iar această locaţie nu 
este  la întâmplare, deoarece în timpul Primului 
Război Mondial atunci când Iaşiul devenise 
capitală de război, iar Regele Ferdinand I şi 
Regina Maria au venit la Iaşi,  reşedinţa lor  se 
afla pe str. Lăpuşnianu (unde actualmente este 
Muzeul Unirii), iar reşedinţa de război se afla vis-
a-vis de BCU (în prezent este Palatul Copiilor). 
În drumul său de la biroul de război la domiciliu, 
acestea a observat că în acest spaţiu, la 
piciorul/baza Copoului se întâlneau intelectualii 
ieşeni pentru a schimba informaţii de război 
şi în acelaşi timp, exista o mică publicaţie 
,,Le Petit Parisien” cu informaţii de cultură. 
Din dorinţa de a răsplăti Iaşului pentru 
găzduirea din acea perioadă dificilă a istoriei, 
Regele Ferdinand hotărăşte să înfiinţeze 
o fundaţie care să înglobeze toate aceste 
tendinţe culturale ale intelectualilor ieşeni, 
drept pentru care înfiinţează fundaţia care îi 
poartă şi numele, «Fundaţia Ferdinand.”
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Clădirea nu a fost construită de către 
Regele Ferdinand ci de către fiul acestuia, Carol 
II ca şi omagiu adus tatălui său pentru eforturile 
din Primul Război Mondial.

Aula are lojă regală iar acoperişul este 
casetat, ceea ce permite pătrunderea luminii, 
inscripţia FF.

BCU îşi are rădăcinile în Biblioteca 
Academiei Domneşti ce funcţiona la 1640 pe 
lângă Biserica Trei Ierarhi, iar domnitorul Vasile 
Lupu donează 600 de cărţi. În 1835, odată cu 
înfiinţarea Academiei Mihăilene din Biblioteca 
Academiei Domneşti devine Academia 
Mihăileană;

-1860 înfiinţarea primei Universitǎţi 
din ţară ,,AL.I.CUZA, la care participat însuşi 
domnitorul Al. I. Cuza, Biblioteca devine 
universitară şi îşi schimbă sediul în actuala 
facultatea de Medicină şi Farmacie. Din cauza 
spaţiului restrâns, se construieşte un nou sediu, 
respectiv corpul A de pe Copou şi Biblioteca va 
fi mutată în sala de lectură a Bibliotecii Asachi.

Directorul Bibliotecii era Mihai Eminescu 
- se realizează frumoasa prietenie între poet şi 
Ion Creangă (student la Teologie)

În timpul celui de al doilea Război 
Mondial, când Iaşiul a fost sub asediu, 
Biblioteca este nevoită să îşi stângă fondurile 
şi să plece în refugiu la Alba Iulia, iar când s-a 
întors, Universitatea era grav avariată, nu a 
mai putut să îi găzduiască colecţiile de carte şi 
a fost nevoită să îţi găsească sediul în clădirea 
Fundaţiei Ferdinand, clădire ce şi-a însuşit-o în 
scurt timp. Clădirea este dotată şi cu o cupolă 
în care trebuia să fie montat un observator 
astronomic, însă

Edificiul a fost construit între anii 1930 şi 
1934 după schiţele arhitectului Constant Jotzu 
şi lucrările inginerului Emil Prager.

• La 1 septembrie 1945, clădirea a devenit 
sediul BCU Iaşi (instituţie fondată în 
1839-2009 - 170 de ani de la organizarea 
modernă, luând în calcul prima donaţie de 
carte, aproximativ 500 de volume)

• Fundaţia Ferdinand a fost gândită ca un 
Institut Geografic (de aici construirea 
Cupolei unde s-ar fi instalat lunete şi o 
staţie radio) sau un Institut de Știinţe, 
cunoscând pasiunea Regelui Ferdinand

• Sălile poartă numele unor reprezentanţi ai 
culturii locale: M. Sadoveanu, B.P. Haşdeu, 
N. Iorga, D. Cantemir, etc.

BCU a fost nevoită în mai multe rânduri 
să-și închidă porțile:

• fie din pricina lipsei de spaţiu (1859)
• fie a cutremurului din 1940
• sau a războiului din 1944

Cea mai mare bibliotecă din Moldova 
- peste 3 milioane de publicaţii din toate 
domeniile cunoaşterii, peste 180 de mii 
publicaţii de carte rară (cărţi vechi, întreagă 
bibliotecă a lui Eminescu, Haşdeu - provenite 
din donaţie, albume, calendare, fotografii, etc.)

Biblioteca beneficiară de depozit 
legal- ceea ce înseamnă că fiecare editură are 
obligaţia de a trimite câte 7 exemplare către 
Biblioteca Naţională şi aceasta le distribuie 
către Bibliotecile deţinătoare de depozit legal, 
fond care ar trebui să fie intangibil însă sunt 
puse la dispoziţia cititorilor doar la sala de 
lectură.

Catalogarea, indexarea (introducerea 
filtrelor- ) serviciu viu centru de informare 
-acces la bază de date ştiinţifice în colaborare 
cu Universitatea.

• 13 filiale (fiecare cu sală de lectură)
• 6 săli de lectură în unitatea centrală

Exterior:

• Stil neoclasic
• Numele inscripţionat lateral pe clădire
• Gardul cu emblemă (monograma FF –

prezentă la nivelul îmbinărilor de la gard 
sau în elementele de decoraţiune din 
marmură)

• 4 coloane în stil ionic, frontoane triunghiulare
• Basoreliefuri cu ctitorii neamului şi 

reprezentanţii culturii naţionale

Interior:

Putem admira coloanele din marmură 
de Carrara şi mozaicul veneţian care ilustrează 
multe elemente interesante (stema României, 
Grifonul, etc.)

Grifonul reprezintă în mitologia greacă 
un monstru înaripat cu trup leonin, cu cap 
şi aripi de vultur, consacrat zeului Apollo 
(Protector al clădirilor – ex. Palatul Banffy din 
Cluj). Simbol al Soarelui ,,Griffin“sau Grifonul 
este o făptură de basm cu cap, aripi şi picioare 
de vultur (era considerat regele păsărilor) şi are 
corp de leu (fapt pentru care era considerat 
regele animalelor)

Reprezintă puterea leului, vigilenţa 
şi atenţia vulturului şi era faimos, păzitor şi 
apărător al aurului din Nord şi a comorilor. Sunt 
consideraţi paznicii lui Zeus
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Aula

• balcon elegant in acr de cerc, 2 coloane 
la intrare, plafon casetat cu decoraţiuni 
florale (iluminare)

• mobilierul şi toate componentele sunt 
originale (cele din 1934)

• Statuia Regelui Ferdinand este o replică 
a celei care era alături de cele 8 statui a 
voievozilor (plus cea lui Carol) ce trebuiau 
să fie amplasate între coloanele exterioare 
dar din cauza greutăţii s-a amenajat Grupul 
Statuar al Voivozilor în imediate vecinătate.

• Spaţiul Expoziţional de la etajul I (Expoziţie 
de carte «Între literatură şi istorie – 
memorialistica românească a închisorilor, 
1945-1964”, organizată de Departamentul 
Indexare)

• Sala Multimedia (64 de calculatoare, cum 
se face împrumutul la domiciliu, 5 cărţi)

• Sala de Lectură I (10 cărţi)
• Depozit Legal (Conservarea Colecţiilor)- 

Aici nu este minat – scris cu cărbune de un 
soldat rus;

• Galeriile Fundaţiei Regale – Cupola BCU
• Expoziţie Salonul Anual de Artă «Artis”, 

realizată de Uniunea Artiştilor Plastici din 
România - Filiala Iaşi

Activitǎți educaționale la Biblioteca Centrală 
Universitară

Prietenii cărților, în vizită la Biblioteca Centrală 
Universitară

Istoria scrisului, a instrumentelor şi a 
suporturilor de scris, diverse formate de cărţi, 
poveşti din lumea întreagă sau manuscrise 
ale marilor autori români. Asta au descoperit 
elevii de la Școala Gimnazială “D.D.Pătrăşcanu” 
Tomeşti, în timpul unor vizite la Biblioteca 
Centrală Universitară “Mihai Eminescu”, 
organizate de către Asociaţia ACVO în cadrul 
proiectului “Prietenii Cărţilor”. La final, copiii 
au descris în compuneri, poezii sau desene ce 
şi-ar dori să fie dacă ar avea de ales dintre orice 
fiinţă sau lucru, dar şi ce ar schimba în lume 
dacă ar avea puteri supranaturale pentru o zi.

Proiectul, desfăşurat în perioada 
noiembrie-decembrie 2019, a adus la 
bibliotecă 82 de elevi de clasa a V-a, scopul 
fiind descoperirea plăcerii de a citi în rândul 
tinerelor generaţii prin intermediul unor 
întâlniri interesante şi interactive cu Maria Iov, 
specialist în comunicarea cu copiii, bibliotecar 
cu vechime de 25 de ani, implicată şi pasionată 
în a lucra cu cartea. Copiii au descoperit ce îi 

determină pe oameni să scrie şi să citească, 
ce rol au emoţiile în aceste procese, care este 
istoria scrisului, a instrumentelor şi suporturilor 
de scris, au văzut cea mai mică şi cea mai mare 
carte din lume, manuscrisele lui Mihai Eminescu, 
Ion Creangă şi Vasile Alecsandri. Pentru a 
doua întâlnire, copiii au primit o provocare: să 
descrie în compuneri, poezii sau desene ce şi-
ar dori să fie dacă ar avea de ales dintre orice 
fiinţă sau lucru, dar şi ce ar schimba în lume 
dacă ar avea puteri supranaturale pentru o zi. 
Iar, la final, au primit pachete cu cărţi şi dulciuri 
din partea Asociaţiei ACVO.”Câtă bucurie am 
văzut pe chipurile acelor copii! Câtă încântare 
atunci când au deschis pachetele cu cărţi! 
Cât interes pentru istoria cărţilor, a scrisului 
şi a instrumentelor de scris! Reacţiile copiilor 
implicaţi în proiectele ACVO demonstrează că 
acestea ajung la sufletele lor şi ne dau încă un 
imbold să continuăm pe această cale. Educaţia 
tinerelor generaţii este foarte importantă, iar 
educaţie fără lectură nu se poate. Ni s-a părut 
foarte important să dăruim cărţi acestor copii 
pentru că drumul spre cunoaştere presupune 
ca ei să descopere plăcerea cititului”, a precizat 
dr.ing. Mihail Doruş, Preşedintele Asociaţiei 
ACVO.

Descrierile elevilor au scos în evidenţă 
dorinţa de trăi într-o lume mai bună şi de a se 
implica în realizarea acestui deziderat. Mulţi 
şi-ar dori să fie flori, anotimpuri sau pomi de 
Crăciun pentru a  aduce bucurie celor care îi 
privesc. Și ar transforma lumea într-un loc în 
care oamenii să se iubească, să fie uniţi, fără 
ură, violenţă, infracţiuni, în care toţi copiii să 
aibă părinţi şi toţi oamenii, o masă caldă în 
fiecare zi.

”Un proiect de promovare a lecturii cu 
impact educaţional şi emoţional, cu rezultate 
extraordinare. O călătorie în lumea cunoaşterii, 
descoperirilor, a dezvoltării imaginaţiei şi a 
cuvântului rostit de candoarea unui copil care 
uneori priveşte lumea prin ochii unui adult. 
Metoda de lucru interactivă, textele, cărţile 
vechi şi noi, materiale cu ilustraţii sugestive 
unde lucrează imaginaţia şi compoziţia au 
fost instrumentele care au deschis suflete, 
au realizat comunicarea, au atins latura 
emoţională. Realizarea unui concurs-provocare 
premiat cu cărţi a adus o lumină minunată 
despre speranţa în viitorul unei educaţii pe 
care o merită orice copil. A fost o colaborare 
perfectă între oameni motivaţi şi dornici să 
facă copii fericiţi. Da, am văzut copii fericiţi!” a 
spus Maria Iov.
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Creativitatea si experienţa culturalǎ sunt conjugate la Iaşi ȋn douǎ proiecte concepute de 
Asociaţia Culturală AltIaşi -»Ghid pentru Iaşul Multicultural” şi «Iaşi multicultural App”,implementate 
cu ajutorul unor finanţări de la AFCN şi Primăria Municipiului Iaşi. 

Membrii echipei de proiect: George Pleșu - manager de proiect. Rodica Pop - expert 
istoria Iașului, Sorin Iftimi - expert istoria Iaşului, Sînziana Ceteraș - documentarist foto-video, 
Robert Bouariu - documentarist foto-video, Mihai Bulai - ghid, Cosmin Ceucă – ghid şi Narcis 
Tincu - responsabil financiar,vǎ invitǎ la o explorare în istoria minorităţilor şi a comunicării 
interculturale,poveşti reale ale unor oameni de cultură, politicieni, personaje devenite legende 
sau ale unor opere de artă şi clădiri ale oraşului Iaşi.  

Diversitatea culturalǎ a dovedit cǎ poate fi o resursǎ ȋn care creaţia şi cooperarea trǎiesc 
experienţe provocatoare. Identitatea acestui oraş nu poate fi concepută fără contribuţia 
semnificativă pe care au avut-o minorităţile până la mijlocul secolului al XX-lea, când mersul 
istoriei a schimbat considerabil componenta etnică.

Pe urmele pluralismului cultural la Iași - trasee tematice
Traseul francez 

Despre o comunitate de francezi şi francofoni (elveţieni, belgieni) la Iaşi se poate vorbi de 
la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. În 1797, a fost înfiinţat consulatul 
Franţei, care s-a închis după mutarea capitalei la Bucureşti, moment care a făcut ca Iaşul să scadă 
mult în importanţă. Rostul consulatului, care a existat 113 ani, era să răspundă nevoii unei bune 
reprezentări a Franţei în acest spaţiu fanariot, să supravegheze politicile ruşilor şi austriecilor în 
zonă şi să dezvolte relaţii comerciale. Această instituţie avea o evidenţă precisă a numărului de 
francezi din oraş, astfel că dacă în 1825, existau 25 de francezi şi 45 de francofoni, în 1856 erau 
143; în 1880, se găseau 103 francezi, pentru ca în 1910 să mai fie doar 76, motiv pentru care 
Consulatul de la Iaşi a fost închis. Sediul consulatului a fost, pe rând, mai întâi într-o casă închiriată 
pe actuala stradă Sfântul Sava; cei mai mulţi ani, în casa Gane (din actuala stradă Nicolae Gane, 

George Pleșu, directorul galeriei de artă contemporană 
Borderline Art Space și Președinte al Asociației Culturale AltIași. 

Diversitate culturalǎ 
ȋn istoria orașului Iași
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o clădire care acum aparţine Muzeului Naţional al Literaturii Române), iar la sfârşitul secolului al 
XIX-lea, într-o clădire aflată pe Bulevardul Carol nr. 12, vis a vis de actualul Institut Francez.

Francezii din Iaşi erau profesori sau comercianţi, proprietari agricoli sau ingineri. Printre 
personalităţile care s-au remarcat a fost consulul Victor Place, care a susţinut Unirea Principatelor. 
În rest, oamenii îşi vedeau cu bun simţ de afacerile sau slujbele lor, contribuind la dezvoltarea 
oraşului şi, mai ales, la crearea unei atmosfere franceze rafinate. Majoritatea şcolilor private erau 
franceze. Magazinele lor aveau mărfuri căutate. Bucătarii francezi erau printre cei mai vestiţi. 
Inginerii francezi şi-au adus o contribuţie remarcabilă în  domeniul tehnic: au realizat telegraful, 
drumuri, poduri, instalaţii tehnice, publice sau private, clădiri. De exemplu, Francais Charles 
Chaigneau a fost inginerul şef al oraşului între 1895-1916, calitate în care a condus principalele lucrări 
de infrastructură; mai precis, de  realizarea unei reţele de apă. Cei din domeniul administrativ au 
avut o puternică influenţă în dreptul moldovenesc, apoi românesc, au contribuit la modernizarea 
sistemului administrativ.

La toate acestea se adaugă pasiunea pe care o aveau românii pentru limba franceză şi tot 
ce avea legătură cu Franţa. Ei au luat microbul  acesta prin intermediul fiecărui tânăr de familie 
bogată care a studiat şi s-a format în Franţa. Odată întorşi la Iaşi, aceştia vorbeau numai în franceză, 
încât A.D. Xenopol a fost nevoit să tragă un semnal de alarmă şi să condamne dispreţul pe care 
românii îl aveau faţă de propria lor limbă.

Comunitatea de elveţieni era asociată francezilor. Cei care au venit în Iaşi erau profesori, 
comercianţi, artizani, iar elveţiencele erau guvernante în  casele boierilor români înstăriţi.

După ce a trecut mai bine de un secol de când au ajuns în capitala Moldovei primii imigranţi 
francezi, la 1900 se putea vorbi de alte generaţii, care deveniseră români deja, chiar dacă nu 
au renunţat la limbă sau anumite obiceiuri specifice. În 1950, statul român comunist a cerut 
francezilor fie să renunţe la naţionalitatea de origine, fie să plece din România. Majoritatea au 
rămas, dar totuşi acesta a fost sfârşitul comunităţii franceze din Iaşi. După 1989, şi mai ales după 
aderarea României la Uniunea Europeană, comunitatea de francezi din Iaşi s-a refăcut.

Traseul armenesc**

Nu ştim cu precizie data instalării primei comunităţi armene în Iaşi. Cel mai probabil, aceasta 
se confundă cu însăşi apariţia oraşului, mai exact cu recunoaşterea sa ca târg, în accepţiunea 
medievală de loc important pe o rută comercială, de asemenea, importantă. Întâmplător, acest 
fapt coincide cu atestarea Iaşilor, la 6 octombrie 1408, adică cunoscutul privilegiu comercial 
acordat de Alexandru cel Bun negustorilor lioveni. Or, unul din punctele în care aceştia trebuiau 
totuşi să plătească vamă erau tocmai Iaşii.

Inscripţia din curtea bisericii armene actuale, cu data de 1395, nu poate fi luată în calcul, din 
motive arhicunoscute de istorici (anul armean se socotea de la 551 anul gregorian; în plus o biserică 
armeană nu putea devansa una ortodoxă într-un oraş, târg totuşi moldovenesc), totuşi o primă 
comunitate armeană în Iaşi se poate plasa temporar atunci – sf. sec. al XIV-lea – începutul sec. al 
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XV-lea. A fost timp de decenii o comunitate prosperă, beneficiind ca şi altele din ţară de privilegii 
domneşti. Un nefericit episod de la mijlocul sec. al XVI-lea, când Ștefan Rareş, sfătuit din umbră de 
episcopul Macarie, a încercat impunerea trecerii lor la ortodoxie, prin metode barbare, nu a avut 
urmările dorite de iniţiatorii acestuia şi, în prima jumătate a sec. al XVII-lea regăsim armenimea 
ieşeană reconsolidată demografic şi economic. Acum, la 1610, este atestată Uliţa Armenească, 
ce lega Podul Vechi (actuala str. Costache Negri) de Uliţa Hagioaiei (str. Cuza Vodă). Către a doua 
jumătate a acestui veac, spre 1670, din motive neclare o parte însemnată din armenimea moldavă 
în general, inclusiv cea ieşeană a trecut în Transilvania unde au întemeiat noi comunităţi.

Totuşi, armeni în Iaşi au existat şi în continuare, pe parcursul secolelor XVII-XVIII, mărturie, 
pe lângă cele documentare, stând cele două biserici de piatră, Sf. Maria de lângă Sf. Sava şi Sf. 
Grigore ceva mai la sud, prima, ce a suportat o refacere în 1803, fiind în picioare şi astăzi.

Să mai notăm că armenii au dat Moldovei şi 
două personalităţi politice de prim rang – marele 
hatman Petru Vartic şi, mai ales, pe Ion vodă cel 
Cumplit, ambii dispăruţi în circumstanţe tragice. 
Primul, sfetnic al lui Petru Rareş şi practic principal 
mentor al urmaşului acestuia, Iliaş, a fost ucis, 
surprinzător tocmai de acesta, la Hârlău, la 7 mai, în 
ziua de Paşti a anului 1547. Ion Vodă a fost asasinat 
de turci la Roşcani, pe 14 iunie 1574. Supranumele 
atribuit de contemporani – Armeanul - s-a datorat 
originii mamei sale, el fiind fiu nelegitim al lui 
Ștefan Vodă cel Tânăr, implicit strănepot lui Ștefan 
cel Mare.

Traseul german 

Comunitatea germană din Iaşi s-a definit 
iniţial nu ca o comunitate etnică, ci mai curând 
ca o comunitate religioasă, reprezentanţii ei 
fiind de confesiune protestantă. Comunitatea 
Evanghelică a germanilor din Iaşi îşi are începuturile 
la 1759, când aceştia au venit la invitaţia 
domnitorului Ioan Teodor Callimachi. Erau grup de 
muncitori din industria textilă, originari din Silezia, 
care au venit de la graniţa cu Polonia. Domnitorul 
le-a oferit condiţii favorabile: libertatea de religie, 
scutiri de taxe şi autonomia comunităţii. În 1780 
erau deja 80 de familii. Primul pastor al comunităţii a fot Andreas Scharsius, venit din Mediaş 
(Transilvania habsburgică). Iniţial, comunitatea era protejată de Suedia, ţară care proteja pe toţi 
protestanţii din Imperiul Otoman. Din 1837 comunitatea din Iaşi s-a pus sub protecţia regelui 
Prusiei, acceptând legislaţia bisericească a Regatului Prusian. În 1844, comunitatea protestantă 
din Iaşi a fost pusă sub supravegherea Berliner-Konsistorium, Colegiul episcopilor luterani. Un 
Consulat al Prusiei a existat la Iaşi în secolul XIX şi acesta proteja interesele cetăţenilor germani 
aflaţi în capitala Moldovei.

Membrii comunităţii protestante germane s-au aşezat în cartierul Păcurari, în zona cunoscută 
ulterior ca Berăria Veche. Aici s-a creat un cartier industrial, cu ateliere şi mici fabrici. Ca indiciu 
al amplasării a acestui cartier dispărut a rămas astăzi doar vechiul locaş de cult al comunităţii. 
Biserica a fost construită în 1812, pe când pastor a era Wilhelm Harte, cel care a condus vreme de 
17 ani destinele spirituale ale comunităţii. Ctitorul acestui locaş a fost generalul maior de gardă 
superioară din armata rusă Johann Georg von Staedler, în memoria fiului său, căzut în războiul cu 
turcii. După 1945 biserica a fost cedată spre folosinţă Bisericii Ortodoxe, primind hramul de Sf. 
Mina.

Școala comunităţii protestante a fost întemeiată pe la 1820. Predarea se făcea exclusiv 
în limba germană. Era o şcoală fără taxe, pusă exclusiv la dispoziţia elevilor din comunitatea 
evanghelică. După 1883, aceasta şi-a pierdut statutul de şcoală confesională şi a devenit şcoală 
publică, deschisă şi elevilor de alte confesiuni. Pe la 1850 a fost deschis Institutul particular pentru 
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băieţi înfiinţat de supusul prusian Frei (în capătul Copoului). A mai funcţionat la Iaşi şi Școala 
protestantă Gross, sau Școala primară imperială germană. în clădirea din str. Arcu nr. 14.

Influenţa culturii germane la Iaşi a fost mai redusă decât cea franceză, fiind orientată mai 
ales spre ştiinţe. În 1833 s-a înfiinţat Societatea de Medici şi Naturalişti. Aceasta a fost iniţiată 
de medicul Iacob. M. Cihak, original din Aschaffenburg, profesor de istorie naturală la Academia 
Mihăileană. Societatea a reunit un număr însemnat de savanţi, de formaţii diferite: economistul 
şi juristul A. Winkler, farmacistul Anton Abrahamffi, medicul Basileul Bürger, botanistul Joseph 
Zukarini din München, I.N. von Meyer ş.a. Societatea era un fel de anexă ştiinţifică a Academiei 
Mihăilene. Reprezenta principalul nucleu de atracţie pentru oamenii de ştiinţă străini veniţi în 
principat. 1843, Adolf  Henning a înfiinţat o librărie la Iaşi, aprovizionată de la Leipzig. Pe lângă 
librărie funcţiona un cabinet de lectură.

Din această comunitate protestantă s-au ridicat mai multe personalităţi şi familii cu o 
însemnătate în întreaga societate ieşeană. Au fost compozitori, medici, farmacişti, jurişti, ingineri 
ş.a. Între reprezentanţii de seamă pot fi amintiţi: Familia Caudella, familia Cugler, arhitect J. 
Brandel, dr. Czihak, familia Flechtenmacher, dr. Konya, dr. Riegler, dr. Roth.

Ludowic Steege (1813-1872) era protestant.  A fost ministru cu diverse portofolii şi ministru 
de finanţe al României între anii 1859-1865, în varii guverne. A fost primul diplomat român 
acreditat simultan la curţile de la Viena, Berlin şi Petersburg. (casa din Copou).

Alte nume (confesiune nesigură): familia Freywald, Kernbach, Lochmann, Humpel, Hübsch 
(uneori amintiţi ca protestanţi, alteori ca fiind catolici)

Alexandru Flechtenmacher (1823-1898) a compus muzica pentru celebra «Horă a Unirii” de 
la 1859. Este autorul muzicii primei operete româneşti (Baba Hârca, 1848) şi a compus primele 
vodeviluri şi cuplete pentru piesele de teatru ale lui Vasile Alecsandri.

Eduard Hübsch (1833-1894), organizatorul Muzicii Armatei, a compus marşul de întâmpinare 
a drapelului lui Cuza Vodă şi Imnul Regal al României.

Într-o primă etapă, căsătoriile s-au făcut doar în interiorul confesiunii protestante. Ulterior 
au fost acceptate căsătoriile între protestanţi şi catolici, fiind mai însemnată apartenenţa la cultura 
germană. Astfel Karl von Kugler protestant s-a căsătorit cu fiica lui Josef Herfner, compozitor 
austriac şi catolic. Aceştia au fost părinţii poetei Matilda Cugler. Locuinţa lor este clădirea în care 
funcţionează astăzi Muzeul Poni-Cernătescu, de pe str. Kogălniceanu. Alt exemplu: compozitorul 
Franz Caudella, protestant, căsătorit cu Katharina Reinecke, catolică; ei au fost părinţii celebrului 
compozitor Eduard Caudella.

A treia etapă a marcat depăşirea şi a frontierei naţionalităţii germane, şi acceptarea 
căsătoriilor interetnice. De pildă, Matilda Cugler era fiica unui protestant şi a unei catolice. Ea 
s-a căsătorit mai întâi cu profesorul Vasile Burlă şi apoi cu chimistul Petru Poni. Compozitorul 
Alexandru Flechtenmacher - fiul juristului Christian Flechtenmacher  - s-a căsătorit cu Maria 
Mavrodin, scriitoare, fondatoare a publicaţiei feministe “Femeia română”.

Primul război mondial a dus la desfacerea comunităţii protestante din Iaşi, în împrejurări 
ce nu sunt foarte bine cunoscute. Comunitatea mai exista de drept (de jure), până în 1952, când a 
fost oficial desfiinţată.

Bibliografie:
• Beate Welter, Comunitatea protestantă din Iași (secolele XVIII-XIX), ArhGen, I (VI), 1994, 

1-2, p. 123-128.

** Biserica Armenească Sf. Maria, situată lângă Biserica Sf. Sava, a rămas singurul lăcaș 
de cult armenesc din Iași după ce 
Biserica Sf. Grigore Luminătorul a 
ars în incendiul din 19 iulie 1827.
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Gustave Eiffel la Iași

Gustave Eiffel, unul dintre cei mai importanţi 
arhitecţi din toate timpurile, arhitectul turnului 
din Paris, a creat şi la Iaşi patru bijuterii 

arhitecturale extrem de puţin cunoscute în România, cu atât 
mai puţin în lume: Grand Hotel Traian (inaugurat în 1882), 
fosta Hală Mare a oraşului (1883), mausoleul familiei 
P.P. Carp de la Ţibăneşti (aproximativ 1885) şi podul de 
cale ferată peste râul Prut, în dreptul localităţii Ungheni, 
comandat şi construit sub jurisdicţia Imperiului Rus, care 
lega provincia de frontieră a Basarabiei, cu România 
(1876).

Podul de la Ungheni este numit de localnici «turnul 
Eiffel culcat“. Podul poate fi vizitat doar în regim special şi 
doar de câteva ori pe an. Construit iniţial din lemn, podul 
feroviar de peste Prut nu a prezentat în prima fază siguranţa 
necesară utilizării sale în mod curent, problemele tehnice 
generate de înclinarea unuia dintre piloni şi deteriorarea 
rapidă a situaţiei geopolitice din Balcani impunând realizarea 
cât mai rapidă a unei variante definitive, proiectate şi 
construite de celebrul inginer francez Gustave Eiffel.

AYLIN MIHAIL, jurnalist
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O altă construcţie ridicată după planurile lui Eiffel şi rămasă încă în picioare la Iaşi 
este mausoleul familiei politicianului P.P. Carp din localitatea Țibăneşti. A fost construit din beton, 
în stil neogotic, după planurile inginerului francez, care a ajuns şi la Țibăneşti în vizita sa în România, 
la insistenţele lui P.P. Carp. Construcţia este ridicată în mijlocul unui parc dendrologic uriaş, lăsat, 
ca şi mausoleul, în paragină. Uşa mausoleului, în interiorul căruia se află criptele politicianului şi a 
soţiei, este închisă cu lanţuri ruginite şi, uneori, copiii din sat intră acolo să se joace

Cel mai celebru monument al lui Gustave Eiffel la Iaşi este Hotel Traian.

Hotelul Traian, amplasat pe locul unor dughene aparţinînd unui fost primar al Iaşilor, Scarlat 
Pastia. Construcţia, în stil neoclasic francez, a durat trei ani, pînă în 1882, dar pentru că Pastia, 
care dorea să construiască un teatru, a dat faliment, proiectul a fost preluat de societatea Creditul 
Urban (unul dintre creditorii săi) care i-a schimbat destinaţia.

”Hotelul Traian este construit pe un schelet metalic cu elemente prefabricate metalice, 
umplute cu zidărie uşoară de cărămidă, şi deschideri ample pentru vitrine şi numeroase ferestre. 
Stilul arhitectural este un Beaux Arts redus la esenţă, aproape industrial, tipic şi altor edificii 
ridicate de Gustave Eiffel în alte locuri ale planetei. Clădirea reprezintă o minunăţie a ingineriei şi 
arhitecturii epocii victoriene, bine păstrată şi întreţinută de proprietarii hotelului. Momentul de 
glorie pentru Grand Hotel Traian a venit în timpul Primului Război Mondial, când a găzduit membri 
ai guvernului României, iar Iaşi a fost capitala temporară a ţării, cu majoritatea teritoriului ocupat 
de Puterile Centrale sub conducerea forţelor armate ale Imperiului German.”, descrie construcţia 
arhitectul Valentin Mandache.

Singurul monument al lui Eiffel de la Iaşi care nu mai există astăzi este fosta Hala Mare a 
oraşului, dată în folosinţă în 1873, în vremea primarului Nicolae Gane. A fost cea mai mare piaţă 
agro-alimentară din Iaşi şi printre cele mai mari din Moldova. Alături de aceasta a fost construită 
o altă hală mai mică cunoscută sub numele de Hala de peşte.
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Începând cu 1871 au fost realizate exproprieri în ceea ce era considerat centrul comercial 
al oraşului, inclusiv cimitirul mănăstirii Sfânta Vineri, ctitorită în 1594. Planurile clădirilor au fost 
realizate de Gustave Eiffel. Elementele metalice ale structurii au fost realizate în Franţa, costurile 
construcţiei, executată sub conducerea arhitectului Niciman, fiind suportate de guvern. Lucrările 
au fost finalizate în 1873, inaugararea festivă având loc pe 30 martie.

Construcţia, realizată pe o structură metalică şi cu acoperiş de tablă, era destinată 
comercializării alimentelor perisabile (carne, brânzeturi, fructe ) având la subsol spaţii de depozitare 
şi, ulterior, instalaţii frigorifice.

Alături de hala mare a fost construită ulterior o alta mai mică, numită Hala de peşte, realizată 
din fierăria rămasă la construcţia Abatorului din Tătăraşi. În partea de vest a acestor construcţii 
s-au amenajat spaţii deschise destinate comercializării cerealelor şi legumelor şi staţionării carelor 
şi căruţelor.

Hala mare s-a prăbuşit în anii ’60, într-o iarnă, ca urmare a zăpezii depuse datorită unor 
ninsori abundente. În prezent, pe locul ocupat de fosta Hală de zid şi fier se află esplanada din faţa 
Halei Centrale. Hala de peşte a continuat să fie folosită până în 1988, când a fost demolată ca 
urmare a planului de sistematizare a zonei, pe locul ei construindu-se clădirea Finanţelor Publice.

Un  fragment din structura metalică a Halei de zid şi fier este expus în faţa Facultăţii 
de Construcţii din Iaşi.
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Ce secret ascunde “Ușa Nǎdejdii” din fata Universitǎții de Medicinǎ din Iași 

În faţa unuia dintre cele mai vechi aşezăminte de învăţământ superior din România se află 
un mic arc de triumf ridicat la finele secolului al XVIII-lea. Povestea rămăşiţei din faţa Universităţii 
de Medicină şi Farmacie «Grigore T. Popa” începe, potrivit istoricilor, în secolul al XVIII-lea.

Palatul Hatmanului Costache Ghica a găzduit la finalul secolului al XVIII-lea Curtea 
Domnească. Tot atunci, în timpul domniei lui Alexandru Callimachi a fost înălţată o poartă de 
acces. După ce palatul a fost vândut în mai multe rânduri, a ajuns în patrimoniul Ministerului 
Instrucţiunii Publice, care la 26 octombrie 1860 a înfiinţat prima universitate din România. De la 
înfiinţare, timp de vreo 30 de ani, fostul palat a adăpostit studenţii de la cele patru facultăţi, iar 
saloanele princiare au fost recompartimentate în săli de cursuri şi aule de festivităţi.

La deschidere, universitatea avea patru facultăţi: Drept, Ştiinţe, Filozofie şi Teologie, 
ulterior, în 1879, s-a înfiinţat Facultatea de Medicină. Pentru că spaţiul a devenit neîncăpător, 
pentru universitate s-a construit un nou palat în Copou. Sediul Universităţii, terminat în 1897, avea 
să înglobeze spaţiile pentru majoritatea facultăţilor, în vale rămânând doar Medicina pentru că 
era în apropiere de marele spital al Spiridoniei.

La inugurarea noului sediu din Copou au luat parte Regele Carol I şi Regina Elisabeta. Pentru 
a extinde clădirea, în 1912 s-au început lucrările la actualul sediu al UMF. Mai întâi s-a construit 
clădirea centrală, continuată prin 1921 – 1922 cu aripa dreaptă, iar din 1938 cu aripa stângă, spre 
spital.

În faţa ansamblului universitar se afla vechiul zid al palatului boieresc, dar a fost demolat, 
în cea mai mare parte. A rămas doar poarta din 1793 marcată cu stema Moldovei şi numită “Uşa 
Nădejdii” prin care se intra la curtea domnitorului Calimachi. Numele porţii vine de la superstiţia 
unor studenţi de la  Medicină care cred că dacă trec pe sub poartă vor trece de examenele grele. 

În urma amenajării esplanadei din faţa universităţii, în 2002-2006, “uşa nădejdii“ a fost 
înconjurată cu elementele de ornament din piatră, coborâte de pe vechiul palat Ghica şi înlocuite 
cu altele mai uşoare.   
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Iaşiul pentru mine a fost o dorinţă mai 
veche, tot văzând imagini, tot auzind 
păreri (de bine), iar primul contact a 

fost în aprilie 2018, cu ocazia semimaratonului 
desfăşurat acolo. Am putut petrece un final 
de săptâmână, descoperind şi bifând, rând pe 
rând, anumite obiective turistice ale oraşului 
de pe şapte coline (aşa spune tradiţia locală). Pe 
fiecare dintre aceste şapte coline există edificii 
religioase ori parcuri, după cum urmează:

• Dealul Breazu: Biserica Naşterea Maicii 
Domnului (anul 1994);

• Dealul Bucium: Mănăstirea Bucium (anul 
1853);

• Dealul Cetăţuia: Mănăstirea Hlincea (anul 
1587), Mănăstirea Cetăţuia (anul 1668);

• Dealul Copou: Mănăstirea Podgoria Copou 
(anul 1638), Parcul Copou (anul 1833), 
Grădina Botanică din Iaşi (anul 1856), 
Parcul Expoziţiei (anul 1923) şi multe clădiri 
monumentale;

• Dealul Galata: Mănăstirea Galata (anul 
1582), Băile Nicolina (anul 1950);

• Dealul Repedea: Rezervaţia Repedea (anul 
1955);

• Dealul Șorogari: Sit arheologic (Ivăneşti).

Iași-Capitala istorică 
a României

Drumul cu trenul dus-întors avea să mă 
surprindă prin faptul că, deşi a durat şapte ore, nu 
a avut întârzieri şi nu am l-am resimţit. Am circulat 
din Bucureşti cu IR1665, iar din Iaşi cu IR1664, deci 
tot ce am putut vedea pe fereastră au fost apusurile 
şi gările în care am oprit.

Că tot veni vorba de gări, orice 
plimbare care include trenuri, turul 
Iaşilor va începe şi se va termina la gară, 
după ce vom atinge o serie de edificii 
importante ale oraşului din punct de 
vedere cultural, religios, turistic, dar şi 
gastronomic aş putea spune. Gara a fost 
construită în anul 1870, fiind una dintre 
primele staţii de călători din România; 
a fost inclusă în Lista monumentelor 
istorice din judeţul Iaşi. Scriitorul Ion 
Mitican asemăna această gară cu “o 
cetate de foc, ridicată în mijlocul unei 
delte înverzite”, datorită culorii alese, 
în contrast cu zona verde din lunca 
râului Bahlui. De asemenea, gara din 
Iaşi este construită în stil veneţian-
gotic şi faţada sa este inspirată de 
faţada Palatului Dogilor din Veneţia.
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Următoarea oprire este la Palatul Culturii, una dintre cele mai frumoase constructii din 
România. Palatul din centrul Iaşilor a fost conceput în spiritul palatelor comunale din Europa de 
Vest şi este o îmbinare perfectă a mai multor stiluri arhitecturale: neogotic, romantic şi neobaroc. 
Acesta marchează arhitectura vechii capitale a Moldovei, Palatul s-a impus ca o adevarată emblemă 
încă de la apariţia lui în peisajul urbei.

Din păcate, ambele vizite în Iaşi au fost la finalul săptămânii, aşa că nu am avut ocazia să 
descopar frumuseţile acestui loc şi în interior, dar în anul viitor am de gând să bifez şi această vizită 
amănunţită a acestui deosebit loc. Am avut însă ocazia să mă bucur de exteriorul acestuia, pe zi 
şi pe seară, primăvara şi la începutul iernii şi am căutat mereu unghiuri noi pentru o fotografie cât 
mai reuşită.

De la Palatul Culturii 
plimbarea va lua calea străzii 
pietonale unde am putut 
admira cele două edificii 
religioase foarte importante. 
Am făcut o primă oprire şi am 
citit puţin despre faptul că în 
anul 1634, pe tronul Moldovei 
a ajuns marele vornic Vasile 
Lupu, boier înţelept şi şi mai 
ales iubitor de credinţă. Anii 
domniei sale (1634 – 1653) vor 
însemna prima mare epoca de 
cultură a Moldovei, iar în spiritul 
tradiţiei marilor voievozi, Vasile 
Lupu şi-a inaugurat domnia prin 
zidirea unei biserici, care avea 
să fie fără pereche: “Sfinţii Trei 
Ierarhi” sau “Trisfetitele”.

Următoarea oprire a plimbării mele prin centrul Iaşiului a fost la Mitropolia Iaşilor, acolo 
unde m-am lăsat fermecat de frumuseţea clădirii. Mai multe date istorice puteţi găsi, pe site-ul 
oficial, iar fotografia sper să vorbească de la sine despre frumuseţea acestui loc.

Vis a vis de Mitropolie se 
află Parcul Teatrului, iar în capătul 
acestuia se ridică maiestuos 
Teatrul Naţional. Istoria clădirii, 
care din 1956 primeşte numele 
poetului şi omului de teatru 
Vasile Alecsandri, este legată de 
un eveniment mai puţin fericit-
distrugerea vechiului Teatru de 
la Copou în urma unui incendiu 
devastator, în noaptea de 17 
februarie 1888.
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Photo 5

Ca orice plimbare care se respectă, în vizitarea unui oraş trebuie să existe şi momente de 
pauză, iar la recomandarea prietenilor am ales să beau cafeaua la Fika, un loc cochet, foarte cozy, 
la parterul unui bloc din Piaţa Unirii. Calitatea cafelei, atmosfera de sărbătoare, dar şi produsele 
de panificaţie servite mă fac să las un review chiar aici, pe blogul meu, recomandând la rândul 
meu localul tuturor celor care vor să facă o pauză în tranzitarea oraşului din zona centrală către 
parcul Copou.

Photo 6 
După pauza de cafea, putem 

să revenim la turul nostru, trecând pe 
lângă Biblioteca Centrală Universitară Mihai 
Eminescu, o clădire minunată din punct de 
vedere arhitectural, iar uşor uşor am ajuns la 
intrarea din parcul Copou, trecând totuşi şi 
pe lângă unul dintre stâlpii vechiului sistem 
de iluminat stradal al urbei (aflat chiar în faţa 
Universităţii Alexandru Ioan Cuza).

Photo 7  

Copoul este cunoscut printre turişti în special 
pentru Teiul lui Mihai Eminescu. Vârsta acestuia este 
de aproximativ 540 de ani şi reprezintă unul dintre 
cei mai importanţi arbori monument din România. 
Aici, la umbra teiului, ieşenii îl întâlneau frecvent pe 
marele nostru poet, fie alături de Veronica Micle, 
fie alături de bunul său prieten, Ion Creangă şi, după 
plecarea lui la Bucureşti, ieşenii au botezat acest tei 
Teiul lui Eminescu.
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Photo 8 

Și dacă l-am adus în discuţie 
pe bunul prieten al lui Eminescu, din 
copou am mers în vizită în locul unde, 
începând din vara anului 1872 a locuit şi 
a scris Poveștile şi Amintirile din copilărie 
Ion Creangă. Acesta s-a mutat aici, în 
camera din dreapta, având-o ca vecină 
pe Ecaterina Vartic, cea care avea să-l 
îngrijească până la sfârşitul vieţii. În vara 
şi toamna anului 1876, Eminescu a locuit 
aici drept chiriaş al lui Creangă.

Photo  9.1 

Cladirea, botezată chiar 
de Creangă bojdeucă, mi-a lăsat 
impresia de loc ideal pentru creaţie, 
chiar şi astăzi. Văzând în fosta 
cameră a scriitorului o serie de 
obiecte personale am încercat să 
îmi imaginez cum era viaţa atunci 
şi ce inspiraţie a avut acesta pentru 
cele mai frumoase opere ale sale.

Photo 9 

Aproape de finalul plimbării mele 
pe străzile frumosului oraş de pe cele 
şapte coline am simţit nevoia unei cine 
de pomină, iar la îndemnul prietenilor 
ieşeni, am ales restaurantul Oscar. Situat 
pe una dintre străduţele vechi ale oraşului, 
am fost surprins nu doar de gustul foarte 
bun al preparatelor, cât mai ales de 
dimensiunile acestora. Am încheiat ziua şi 
plimbarea prin capitala Moldovei fericit, 
din toate punctele de vedere, dar ştiam că 
mai aveam un obiectiv de atins.
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Poza 10
Vizitarea Iaşiului mi-a adus 

aminte de niste imagini pe care le 
văzusem prin toamna lui 2019 la 
diverşi fotografi. Toate acestea erau 
realizate la Castelul Sturdza, de la 
Miclăuşeni, iar atunci mi-am notat 
pe lista de obiective turistice de 
văzut şi acest loc din Moldova. 
Ziua de 30 noiembrie 2019 va 
rămâne pentru multă vreme în 
mintea mea, întrucât, cu o maşină 
închiriată pentru doar 140 km, am 
ajuns la frumosul castel. Nu ştiam 
ce voi descoperi, dar frumuseţea 

exterioară m-a făcut să vreau să ajung acolo. Istoria locului nu o voi spune, dar vă voi recomanda din 
suflet să mergeţi să o ascultaţi şi, de ce nu, să o vizualizaţi chiar voi, alături de cel care este de departe 
cel mai bun ghid pe care eu l-am întâlnit.

Am ajuns la castel cu aproximativ 45 de minute înaintea începerii turului, timp suficient pentru 
a fotogafia monumentul din toate unghiurile, dar şi pentru a cunoaşte cele două animale ce păzesc 
frumosul castel: un câine si o pisică. Aveam să îl cunosc şi pe ghidul ce m-a făcut să îmi doresc să 
revin la castel; l-am cunoscut în momentul în care a deschis uşa biroului pentru…pentru a intra pisica, 
desigur, dar şi pentru a spune că biletul…biletul îl voi primi la finalul turului.

Are un simţ al umorului extrem de bine dezvoltat, dar o iubire faţă de locul în care îşi face 
meseria nemaiîntâlnită. Încă de la început a reuşit să recreeze atmosfera de odinioară, a reuşit să mă 
facă să vizualizez o doamnă (Maria Ghica) urmărind ştirile mondene ale vremii şi fiind mereu la curent 
cu cine intra/iese din castel, camera sa fiind amplasată deasupra intrării principale, dar şi singurul loc 
din castel de unde se putea vedea poarta de intrare în curtea acestuia. De asemenea, l-am văzut pe 
Gheorghe Sturdza cum, până la orele amiezii stătea în camera sa, ca mai apoi să privească pe geam 
către ceasul astronomic construit pe faţada castelului.

        Photo 11 et 11.1

Legende ale locului, poveşti despre trista viaţă a castelului, dar mai ales speranţa ghidului că 
ceva se va schimba în bine mă fac să vreau sa revin în vizită şi în alt anotimp, de preferat toamna când 
arborele de Gingo Biloba din curtea castelului va fi galben şi îmi va putea încânta privirea. Ar mai fi 
multe poveşti de spus, dar vă voi lăsa să le descoperiţi singuri, întrucât merită să fie auzite la faţa 
locului, chiar rostite de către Conu Miclăuşanu.
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Photo 12 

Aventura ieşeană se termină, 
pentru moment, tot acolo de unde a 
început. Gara din Iaşi este frumoasă, iar 
eu o părăsesc având însă dorinţa de a 
reveni pentru noi poveşti.

Poza 13  

Bucuraţi-vă de fiecare moment, de 
fiecare loc, de fiecare aventură, întrucât la 
final…ele vor fi nişte drumuri prin memorie 
de care vă veţi aduce aminte peste ani!

RǍZVAN NOVAC, 2019   
Drumuri prin memorie - o pagină despre fotografii 

în călătorii, din dragoste pentru geografie
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Cristina Hermeziu este jurnalist literar şi traducător, doctor 
în Filologie al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi din 
2004. Până în 2005, cînd s-a stabilit la Paris, a fost realizatoare de 
emisiuni la TVR Iaşi, reportajele sale fiind distinse cu numeroase 
premii.

Între 2004 şi 2006 a urmat studii postdoctorale în semiologia 
mass-media la Université Panthéon Assas Paris 2 – l’Institut 
Français de Presse.

Din 2006 este corespondent de presă scrisă pentru mai multe publicaţii din România şi Franţa, 
eseist şi mediator cultural.

Împreună cu Institutul Cultural Român a organizat, în 2011, colocviul internaţional “Cioran – le 
pessimisme jubilatoire”, ȋn 2013 a inițiat și organizat evenimentul “Les Lettres roumaines à l’honneur – 
România ţară invitată de onoare”, în cadrul “Salon du livre”, de la Paris. iar în 2019 a organizat ȋmpreunǎ 
cu Laure Hinckel programul “La Tournée des Traducteurs”, cu ocazia Sezonului  Romậnia – Franța  2019. 

Trăiesc de peste zece ani la Paris, cea 
mai râvnită metropolă a lumii, şi, 
sub cupola sa lăptoasă, joasă, port 

în continuare cu mine permanent o altă boltă, 
înaltă, amintirea văzduhului, cerul de lumină 
arcuit peste Iaşi. 

Iaşi e plasa mea de salvare şi o placentă 
de energie, oridecâteori mă ajunge din urmă 
nedumerirea de a fi constant între două lumi, de 
a imagina iar şi iar strategii pentru a pune lumile 
în contact, cea românească şi cea franceză, cu 
entuziasm intact dar cu mijloace puţine, uneori 
chiar artizanale. Iaşul participă la acest eşafodaj 
interior care mă susţine, pentru că spiritul său 
m-a construit, m-a format într-
un anume fel, în anii când se 
pun cărămizile, cele durabile. 
Mi-e în continuare aproape-
şi-departe Iaşul literar şi Iaşul 
cultural, Iaşul muzeelor, Iaşul 
scriitorilor şi al pictorilor, Iaşul 
întâlnirilor providenţiale. 

Pe macheta aceasta 
interioară, subiectivă şi afectivă, 
sunt de aşezat nişte clădiri 
şi nişte oameni, rodul unor 
afinităţi elective explicabile 
prin hazardul de a mă fi născut 
într-un spaţiu patrimonial şi 
şansa de fi avut în preajmă 
mentori care să exerseze o 
trans-misiune. Arhitectural, 
clădirile pot fi mai mult sau mai 

puţin glorioase, plus valoarea lor e în altă parte. 
Pe machetă încape, spre exemplu, Casa Cărţii, 
dar şi librăria-papetărie din cartierul Nicolina, 
care vindea în anii 1980 cărţi la “pungă”, “la 
pachet”. Doar aşa am putut să-mi iau Cel mai 
iubit dintre pământeni, vândut la pachet cu alte 
două-trei cărţi prolectcultiste, despre care nu-
mi amintesc nimic, dar nimic, unde dispăreau 
oare, pentru că nu mă mai împiedicam 
niciodată de ele prin casă mai apoi. Pe macheta 
Iaşului meu afectiv încape Biblioteca Centrală 
Universitară din Iaşi (BCU), unde lucra mama. 
Uneori mă lua cu ea, când era în tura de după 
amiază, mă aşezam în sala de lectură, la câte 
un pupitru, între studenţi, şi ore întregi, într-o 

Iașul, o machetă interioară
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linişte catifelată şi solemnă, care mă încînta şi 
mă umplea de importanţă, citeam şi răsfoiam 
cărţi sau reviste în aşteptare, comandate de 
alţi cititori. Datorită mamei şi cupolei-depozit 
burduşită de cărţi a BCU Iaşi – Fundaţia regală, 
în termeni curenţi - n-a existat carte pe care să 
n-o pot avea. 

Pe macheta Iaşului meu subiectiv încap 
muzeele literare, vizitate în copilăria mică: casa 
Otiliei Cazimir, cu curtea ei plină de flori şi, în 
interior, un mic nud pe perete, aşezat lângă 
o scoarţă de lână ţesută; casa de boier a lui 
Mihail Codreanu, bojdeuca din Țicău, cu pereţii 
albi de var, ca la bunici, aleea cu liliac în floare 
de la Casa Sadoveanu din Copou.  

Pe macheta Iaşului meu, de purtat 
oriunde în lume, încap Liceul Emil Racoviţă şi 
câţiva profesori dăruiţi, Universitatea Cuza şi 
discuţiile hrănitoare, intelectual şi uman, cu 
profesprul Dumitru Irimia, conducătorul de 
doctorat, precum şi sediul TVR Iaşi, de pe strada 
Lascăr Catargi, cu sutele de ore de filmare şi 
de montaj, sub îndrumările providenţiale ale 
unui profesionist şi prieten desăvârşit, Vanda 
Condurache. 

Cod numeric personal

Există, între toate, un loc geometric 
pulsatil, pentru că în imaginarul potenţat de 
depărtare el rămâne un areal al poeziei, prin 
excelenţă : Casa Pogor şi cenaclul Junimea. 
În adolescenţă am început să frecventez 
cenaclurile literare din Iaşi, şi ştiu precis că la una 
din şedinţe am aflat, la un moment dat, înainte 
de 1989, de Constantin Noica şi de grupul de 
la Păltiniş, un moment formator. Acolo, la Casa 
Pogor, i-am ascultat rostind poezie - înainte, 
după 1989 - pe Ana Blandiana, Cezar Ivănescu, 
Mihai Ursachi, Emil Brumaru, de acolo îmi 
amintesc încă verbul hotărât al unor Romanid 
Romanescu, Val Condurache, Emil Iordache. Iar 
între atâtea personalităţi literare accentuate e 
o bucurie să-l evoc pe cel care ne era gazdă, 
amfitrion nelipsit, cald şi erudit, poetul 
Lucian Vasiliu. Azi director al editurii Junimea, 
fondator al revistei Scriptor, Lucian Vasiliu 
prezida întâlnirile culturale de la Junimea cu 
spirit şi bonomie, cu o stilistică devenită marcă 
personală: saluta deopotrivă personalităţile 
prezente, inclusiv pe cei din auditoriu, dar 

şi spiritele trecute, cu subtil enciclopedism 
cultural şi reverenţe patrimoniale. 

Nu-i e dat oricui să exerseze cu talent o 
astfel de trans-misiune între trecut şi prezent, şi 
o regăsesc intactă în paginile unui mic volum pe 
care îl am cu mine la Paris. În Sciatică de Copou 
(editura Niculescu, 2010), poetul Lucain Vasiliu 
adună câteva « tablete şi enunţuri civice », 
care, purtătoare de referinţe şi stări livreşti, 
desfăşoară o memorie culturală vie. Pigmentat 
de jocuri de cuvinte şi etimologii subiective, 
jubilatorii (Despre stradă și strădu(in)țe, Gara și 
gargara, Poezie și erezie, De-a Creanga, copii…) 
acest mod de a exersa memoria locurilor şi a 
fiinţelor devine amprentă identitară, incarnând 
până la urmă un anumit spirit al Iaşului, codul 
său numeric personal.

Cod numeric personal, aşa se intitulează, 
de altfel, volumul de poeme pe care Lucian 
Vasiliu l-a publicat la editura Cartea Românească 
în 2018. Biblioteca mea de poezie a migrat, 
încetul cu încetul, de la Iaşi la Paris, la fiecare 
revenire în ţară mai strecor în buzunarele valizei 
câte o plachetă. În Franţa fiind, le deschid la 
răstimpuri şi mă reconectez vertiginos la limba 
română şi la sevele ei. Între elegiile lui Lucian 
Vasiliu din acest volum – sau psalmi? – gust 
în special subtilele sale stări livreşti grefate 
pe o hartă a vieţii cu suişuri şi coborâşuri, cu 
melancolii care rămân agăţate de poarta unor 
adrese precis-imprecise. O poetică a aprop(r)
ierii cu care intru în rezonanţă, atâta timp cât, 
oriunde m-aş afla, am o nevoie acută de limbă 
română şi-mi port Iaşul cu mine ca pe un cod 
numeric personal imposibil de uitat.

„Bahluiul visează Dunărea

În Valea Junimii-Pogor, 

pe umărul bustului de bronz al lui Caragiale

mierla și mierloiul 

- aripi înghețate –

abia își amintesc de mine

(Lucian Vasiliu, Cod numeric personal, CR, 
2018, p.78-79) **
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În capul meu se construieşte o 
geografie particulară, lirică de-a 
dreptul, perfect subiectivă şi întru 

toate seducătoare. Am o relaţie deschisă cu 
toate oraşele lumii, însă cu unele, cu cele în 
care am trăit, am dezvoltat o relaţie strânsă, 
puternic afectivă, iar în câteva cazuri, chiar 
pasională. Ele s-au compus şi s-au recompus 
în capul meu, astfel încât acum sunt oraşele 
geografiei mele neuronal-afective. 

Oraşele din mintea mea sunt un fel 
de creaturi, vii, mişcătoare, de ce nu, un fel 
de fiinţe. Un fel de prietene vechi sau chiar 
rude, un fel de mătuşi, mai apropiate sau mai 
îndepărtate. 

Pe unele le cunosc pentru că am crescut 
în ele şi m-au învăţat diverse, pe altele le-
am ştiut şi parcă le-am şi iubit din auzite, din 
fotografii, din filme sau din poveşti. 

Cele pe care le-am văzut nemijlocit şi 
pe care le-am îndrăgit au un fel de chip, cum 
care?, chipul lor de oraş, fireşte - diferit de la 
unul la altul -, evident, dar şi un miros unic şi 
un gust particular. Unele par fără vârstă, chiar 
dacă nu sunt deloc tinere, sunt proaspete şi 
egale cu ele însele, fără să fie încremenite în 
timp, într-un fel paradoxal, mă gândesc că 
au un regim de viaţă şi de hrană echilibrat şi 
constant supravegheat... 

Multe dintre oraşele pe care le am în 
minte au, în ciuda numelui, suflu de fiinţe 
feminine şi spun aici, în treacăt, doar despre 
câteva: Parisul, bunăoară, are pentru mine alura 
unei  adolescente longiline, cu părul lung strâns 
cu un creion de lemn într-un coc neglijent, Praga 
are umbrelă de soare şi merge pe poduri, Roma 
are bluză de in, părul ondulat şi cântă când 
şofează, iar Viena poartă lornion şi miroase a 
măr cu scorţişoară, după cum Barcelona pare 
o doamnă venerabilă care bea licori cu mentă, 
iar Stara Zagora e o bunică în dantele, care stă 
într-un balansoar în curtea casei, în aşteptarea 
eternă a nepotului adolescent. Varşovia arată 
ca o femeie încercată şi puternică, vorbeşte 
puţin, dar ştie multe, iar Cracovia, ca o făptură 
magică, are acces la licori de întinerire, 
locuieşte într-un turn de catedrală, ştie legende 
medievale o mie şi nu vrea să uite nimic.

Fiecare oraş are ritm şi puls propriu, 
dar şi tabieturi sau culori preferate, obiceiuri 
înstăpânite şi slăbiciuni, hachiţe şi capricii. Îţi 
trebuie timp şi chef şi mai ales ureche pentru 
sunetele ceasului din turn sau dangătele de 
clopote, dar şi nas fin, să-i miroşi parfumurile 
în notele înalte, medii şi de bază. 

Trebuie să ai răgaz, să accepţi să fiţi 
împreună o vreme, să respiraţi împreună, 
noaptea, ziua, să ai şansa să prinzi o schimbare 
de anotimp, o furtună, o sărbătoare, cel puţin 

o piaţă, dar şi un centru vechi şi, 
obligatoriu, o mahala. Numai aşa 
apuci să-i simţi mirosurile şi să 
cauţi odoarea specifică, să-i calci 
caldarâmul şi să-i numeri podurile, 
să-i cauţi animalele rătăcite, să te 
aşezi pe jos, pe trepte de biserică, 
de catedrală sau de universitate 
sau pe ce trepte vrei tu sau te 
lasă ea, citadela, să amuşinezi 
răcoarea din parcuri, să baţi cu 
pasul străduţe mici şi înguste, să 
te uiţi în ochii caselor cu ferestre 
mari şi fără perdele, dacă se 
poate, cu balcoane sau terase sau 
grădini. 

Cândva, făceam liste 
cu oraşele preferate, dar am 
renunţat când mi-am dat seama 

Ohara Donovetsky
Doctor ȋn filologie, Profesor de limba și litaratura românǎ, scriitor

Chipul unui oraș
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că sunt un călător care se lasă vrăjit rapid de 
oraşele cu spirit, e adevărat, pe o perioadă mai 
lungă sau mai scurtă, dar se lasă vrăjit, asta e 
clar. Cred că într-o carte a lui Elizabeth Gilbert 
am citit despre faptul că orice om are sufletul 
lipit de câte un oraş, trebuie doar să-l găsească, 
oricum simte, poate înainte de a-l vizita, că 
acela este oraşul lui, că acolo se simte cel mai 
bine pe lume, şi nu cel în care locuieşte sau cel 
în care s-a născut. 

... De fapt, tot ce am scris până acum 
este doar o lungă introducere la o declaraţie de 
dragoste. Pentru oraşul pe care îl iubesc din ce 
în ce mai mult, în ciuda faptului că nu l-am văzut 
de mult şi că mă găsesc la mare depărtare. 

Târgul Iașilor. 
Am aici de făcut o confesiune. 

Îndrăgostirea mea s-a produs într-un fel 
neobişnuit. Înainte de a-l vedea pe viu, pentru 
tot ce am aflat despre el din cărţi. Apoi pentru 
că, adunând tot ce am aflat în cărţi, mi s-a 
părut de neînţeles cum altfel, decât printr-un 
miracol, s-ar putea explica faptul că are în seva 
lui subterană, în solul blagoslovit sau în aerul 
înmiresmat energii plămăditoare pentru cele 
mai alese cugete româneşti. Din Iaşi a pornit 
elanul paşoptist reformator, efervescent şi 
duhul revistei “Dacia literară”, în 1840, din Iaşi 
a pornit energia clasicei şi exigentei Junimi, în 
1863, iar aceste două direcţii deschise, una 
de paşoptişti şi a doua de junimişti, au aşezat 
cultura română în cadre europene, progresiste, 
oferindu-i deopotrivă temeliile, criteriile şi 
reperele, rămase, în mare parte, nealterate 
până azi. Iaşiul are, întocmai ca Roma, faima 
celor şapte coline, dar şi a celei mai vechi 
universităţi sau a celei mai vechi biblioteci 
universitare. Bojdeuca din Țicău, Casa Pogor, 
Mănăstirea Galata sau Mănăstirea Frumoasă 
sunt şi ele, ca multe altele, renumite pentru 
poveştile adevărate, dar şi pentru cele cuibărite 
în cărţi. Mireasma teilor din parcul Copou este, 
fie numai ea, un motiv întemeiat pentru a veni 
la întâlnire cu oraşul. Eşti îmbătat de miresme 
şi de amor, devii poet fără să vrei, te poţi hrăni 
din mirosul, care, ştiu sigur, nu seamănă cu 
nimic, credeţi-mă, am căutat mult un înlocuitor, 

nici oud-ul lumii arabe, nici iasomia orientală, 
nici lavanda Provence-ului nu seamănă cu teii 
Iaşilor. 

... Iaşiul are, în harta din mintea mea, 
chipul unei femei înţelepte, îmbrăcată în straie 
albe, care seamănă cu sfintele proteguitoare 
din basme. Aşteaptă în foişor sau în chioşcul 
din parc, uitându-se arare în susul drumului, 
momentul în care îşi va întâmpina prietenii 
exotici şi excentrici, care vor veni în vizită. Le-a 
pregătit din vreme bucate boierești, pe cercate, 
alivenci, colaci şi poale în brâu, pui fript în 
țâglă, borş rădăuţean au miel fript tâlhărește 
și tăvălit prin mojdei. Îi va întâmpina cu vorbe 
meşteşugite. Le va asculta poveştile din călătoria 
lor îndepărtată, într-o linişte respectuoasă, 
mirându-se, doar din când în când, cu un gest 
mic de surpriză. Va râde, sănătos, la anecdotele 
pe ulița mare sau, discret, la cele pe ulița mică. 
Va închina în cinstea lor o ulcică de vin. 

Era să uit să vă spun că, mai presus de 
toate, Iaşiul are oamenii cei mai prietenoşi, cei 
mai calzi, dar şi cei mai hâtri din toţi câţi există 
lăcuitori de oraşe pe lume. Știu să fie cordiali, 
buni camarazi, să-şi respecte promisiunile şi 
cuvântul de onoare. În plus, sunt şi extraordinari 
convivi, ceea ce nu este deloc de lepădat. 

... Şi în tot târgu-ăsta, cinstite obraze, 
toată lumea știe carte. Şi în tot orașu’,  tot 
şcoală şi profesori. Și toată lumea la carte. Mai 
ales când vin festivaluri pe măsură, FILIT, FiE şi 
altele asemenea.

Îndrăgesc tare de tot fiinţa aceasta cu 
chip de oraş şi aş veni să o vizitez ori de câte ori 
pot, cu nesaţ, cu bucurie şi cu poftă. 

Dacă-l ştii, dacă ţi se dezvăluie, atunci 
nu ai cum să nu sfârşeşti prin a-l iubi, are în 
seva lui subterană, în solul blagoslovit sau în 
aerul înmiresmat energii plămăditoare, sunt 
convinsă.

Spuneţi-mi, vă rog, spuneţi-mi că aşa e, 
că nu e aşa doar în geografia mea subiectivă.

Ohara Donovetsky
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«Sunt romani care n-au fost 
niciodată la Iași, deși n-ar trebui să fie nici 
unul...» 

Nicolae Iorga.

Vă propun să străbatem la pas oraşul 
celor şapte coline, acolo unde istoria este 
prezentă în fiecare clădire, stradă, unde priveşte 
răsăritul împreună cu teiul lui Eminescu din 
vechiul parc Copou, la umbra căruia poetul 
scria, adeseori, poezii. În locul faimosului parc 
fusese un codru bogat. Teiul acesta era atât 
de frumos încât s-a hotărât să nu fie tăiat, el 
devenind emblematic pentru Copou. Cele mai 
de vază familii de boieri şi-au construit casele în 
apropierea parcului care a devenit principalul 
loc de promenadă al oraşului.

Vestitul han Petrea Bacalu, vechi încă din 
anii Unirii, adăpostea petrecerile unioniştilor, 
în odăiţele lui poposind mulţi din cei care 
tranzitau oraşul. Într-o cameră sărăcăcioasă, 
aflată la mansardă , a locuit şi Mihail Eminescu 
în perioada 1884-1886. Ulterior, hanul a fost 
transformat în sală de teatru (până când noua 
clădire destinată teatrului avea să fie inaugurată 
în anul1896), unde ieşenii o puteau admira pe 
vestita actriţă europeană Hariclea Hartulari 
Darclee sau îl puteau întâlni pe binecunoscutul 
Ion Creangă, în ultimul său an de viaţă, 1889.

Eleganta cofetarie Madame Alexandre 
aducea bomboane tocmai de la Paris, înveselind 
tineretul care degusta dulciurile fine, cu teatru, 
muzică, fiind concurată chiar vis-avis de 
Coferaria Italiana Passini ale cărei napolitane şi 
îngheţate erau aduse tocmai din Italia.

Actorii, gazetarii, poeţii puteau fi 
întâlniţi la cârciumioara lui Barothi, aflată într-o 
livadă de pe strada Banu şi care concura cu 
grădina Tivoli, unde trupa lui Matei Milo oferea 
spectacole.

Boieroaicele cumpărau buchete 
impresionante de flori de la Florăria La buchet, 
a doamnei Maria Criss.

Mergem mai departe pe Ulița Goia 
şi ajungem la clădirea Casa băncii, cea care 
a adăpostit Librăria Junimea, guvernată de 
Societatea Junimea a lui Titu Maiorescu. La 
inaugurare, aceasta era ticsită de cărţi aduse 
cu poştalionul de la Paris. Aici avea să fie şi 
redacţia “Convorbiri literare”, dar şi redacţia 
unei gazete editate de “Junimea” cu sprijinul 
lui Nicoale Gane, primarul de atunci al Iaşiului. 
Gazeta se numea “Curierul de Iassy” avându-l 
ca redactor pe Mihail Eminescu.

Ne oprim pe strada Rece, la numărul 
5. O vilă impunătoare, intrată în patrimoniul 
monumentelor istorice din Iaşi, ne bucură 
privirea. A fost locuinţa poetului Mihai 
Codreanu, care la vârsta de 30 de ani a 
început să orbească. Sonetele sale descriu 
fiecare stradă, fiecare trăire într-un mod 
profund, atingând miracolul privirii şi al căutării 
interioare. Neputând să scrie, el îşi definitiva 
sonetele în minte, rostindu-le de nenumărate 
ori, ca apoi să le dicteze prietenilor pentru a fi 
scrise. Vila Sonet înfruntă uitarea amintindu-ne 
de poetul simbolistic lipsit de vedere, care prin 
poezie ne-a dăruit din arderea sa interioară.

Continuăm călătoria şi ajungem pe 
strada Cloșca, la numărul 16 A. Aici a locuit 
poetul George Lesnea (nume real, George 
Glod). A lucrat ca tipograf, funcţionar la 
edituri, bibliotecar, redactor la Iaşiul literar. 
Prima sa traducere a fost din Heine, dar 
apoi, cunoscând foarte bine limba rusă, s-a 
orientat spre poeţii ruşi, traducând din poezia 
lui Lermontov, Puşkin. Acest minunat poet şi 
strălucit traducător a excelat însă în traducerea 
eseniană. Datorită lui, descoperim un Esenin 
“altfel”, cu vers dulce, lin curgător, cu ton când 
melancolic, când pătimaş, cu o lirică punctată 
de imagistică originală, care a impresionat 
mulţi poeţi români. Și dacă Esenin este iubit în 
Romania chiar mai mult decât în ţara sa, asta 
se datorează în primul rând acestui excelent 
traducător.

ADINA VELCEA - scriitor

O scurtă călătorie prin 
Iași-ul de altădată
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Ajungem în faţa bisericii Zlataust, 
construită în doar 30 de zile, în anul 1683, 
de domnitorul Gheorghe Duca. Alături este 
casa Teodorenilor. Autorul lui “Lorelei”, “La 
Medeleni”, “Uliţa copilăriei” a scris mai toate 
romanele la mânăstirea Agapiei, loc drag 
sufletului său, un loc unde îşi găsea liniştea şi 
putea imortaliza pe hârtie gândurile sale. “La 
Medeleni” a fost inspirat de un conac de pe 
malul Prutului unde se întâlneau intelectuali, 
oameni din lumea literară. “Lorelei” este 
romanul la care Ionel Teodoreanu a lucrat mai 
mulţi ani şi, spre deosebire de celelalte, a fost 
editat, în mare parte, la malul mării, personajele 
fiind reale, prezentate însă cu alt nume. Acest 
minunat autor caracterizat de un lirism special 
ne-a lăsat moştenire povestirile sale imbibate 
de farmecul vieţii din oraşele Moldovei. S-a 
stins subit, în toiul iernii din 1954. “A ieşit din 
casă, avea nişte treburi de făcut, s-a luptat cu 
troienele şi inima l-a lăsat deodată. Era mult 
prea tânăr.” povesteste vărul său, Alexandru 
Teodoreanu.

Și iată-ne ajunşi în mahalaua Ţicăul de 
sus, în faţa Bojdeucii lui Creangă, o căsută în care 
se plimbau nestingherite aproximativ treizeci 
de pisici şi unde Eminescu a înnoptat adesea. La 

câţiva paşi de portiţă susură izvoraşul din care 
povestitorul oferea apă musafirilor. În vestitul 
cerdac, pe timp de vară, într-un halat ţărănesc 
lung, Creangă putea fi văzut lângă hărţoagele 
sale. Aici stătea la poveşti cu Eminescu şi 
uite, într-un colţ, este scrinul poetului. În cele 
două cămăruţe a locuit Creangă 18 ani. Una 
din cămăruţe are lut pe jos, aşa cum a dorit 
povestitorul, să aibă o cameră asemeni celei 
din casa părintească. Să păşim cu emoţie în 
Bojdeuca lui Creangă.

Prietenia dintre Eminescu 
și Creangă

Cea mai pregnantă amprentă a Iaşiului 
ne vorbeşte despre prietenia dintre Eminescu 
şi Creangă, prietenie consolidată la întrunirile 
Junimii. Poetul, în calitate de revizor şcolar, 
l-a întâlnit pe Creangă în anul 1875. Ca revizor 
şcolar, Eminescu şi-a îndeplinit obligaţiile cu 
sinceritate, descriind ministerului situaţia 
precară a şcolilor şi a pregătirii profesorilor, 
dovadă fiind scrisorile trimise lui Gheorghe Chiţu, 
la vremea aceea ministru al cultelor, şi ulterior, 
lui Titu Maiorescu. Poetul raporta ministrului 

că abecedarul întocmit de Creangă este 
cel mai bun abecedar românesc. În vara 
aceluiaşi an, îl introduce pe povestitor la 
Junimea. Astfel, se consolidează cea mai 
frumoasă prietenie din istoria literaturii 
române. Poetul, pasionat culegător de 
folclor, mergea împreună cu Creangă la 
şezători şi nota într-un caiet pe care-l 
avea mereu la dânsul din frumoasele 
doine şi balade. Povestirile lui Creangă îl 
fascinau, poetul asculta cu zâmbetul pe 
faţă Soacra cu trei nurori, Capra cu trei 
iezi, minunatele păţanii ale lui Nică, vrăjit 
de dulcele grai moldovenesc. De multe 
ori a înnoptat la căsuţa lui Creangă, de 
multe ori s-au plimbat pe uliţele satului, 
povestind când unul, când celălalt. 
“Bădiţa Ion” şi “Bădiţa Mihai”, aşa se 
adresau unul altuia. Dornic de a întoarce 
frumoasa găzduire a lui Creangă, poetul 
l-a invitat la Ipoteşti, la casa părintească, 
spunându-i că şi el se poate lăuda cu 
frumusetea locurilor natale. Au mers 
prin sat, în timp ce Creangă povestea. 
Înserarea i-a ajuns din urmă la marginea 
unei pădurici, într-o poieniţă. Încheind 
povestirea, Bădiţa Ion i-a spus: “Bădie 
Mihai, acum e rândul tău”. Poetul s-a 
uitat la păsărelele care se pregăteau 
să înnopteze în ramurile copacilor şi a 
inceput a rosti uşor, ca o poveste:



Orient Românesc 83

Somnoroase păsărele

Pe la cuiburi se adună,

Se ascund în rămurele –

Noapte bună!

Doar izvoarele suspină,

Pe când codrul negru tace;

Dorm şi florile-n grădină –

Dormi în pace!

Trece lebăda pe ape

Între trestii să se culce –

Fie-ţi îngerii aproape,

Somnul dulce!

Peste-a nopţii feerie

Se ridică mândra lună,

Totu-i vis şi armonie –

Noapte bună!

Fermecat, Creangă asculta, iar când Eminescu a terminat, i-a spus: “Tu eşti cel mai mare poet, 
Bădie Mihai!” Apoi l-a rugat să spună din nou poezia, ca s-o înveţe pe dinafară.

Când Eminescu a plecat la Bucureşti, Creangă a suferit mult din cauza despărţirii, ii scria des, 
măcinat de dor, întrebându-l când se întoarce şi povestindu-i ce mai era nou prin Iaşi. Când poetul 
s-a stins din viaţă, Bădiţa Ion a fost distrus. Plângea şi dormea cu cartea lui de versuri sub cap. Lumea 
îl auzea vorbind cu poetul… S-a stins şi el, la finele anului 1889. S-a dus la întâlnirea cu Bădiţa Mihai.

Satul din copilărie
De Creangă mă leagă locurile de vis pe care le-a descris ca nimeni altul. În satul străbătut 

de Ozana “cea limpede şi frumos curgătoare”, în faţa casei bunicului povestitorului, David Creangă, 
învăţătorul satului, se află casa bunicii. Citisem “Amintirile din copilărie” când am fost prima oară 
acolo. E lesne de înţeles de ce priveam cu sfinţenie locurile pe unde copilărise cel care ne-a descris 
atât de frumos satul în esenţa lui.

Din casa bunicii, cu acoperişul în pantă, ca o cuşmă trasă pe ureche, priveam dealurile 
împădurite, soarele răsărind, noaptea aşternându-se cu puzderia de stele peste sat. Dormeam în patul 
din bucătărie, lângă perete, iar la nivelul acestuia era o fereastră mică prin care mi se dezvăluia o lume 
necunoscută mie până atunci, venită fiind din Bucureştiul cu străzi asfaltate şi asurzit de zgomotul 
maşinilor şi al tramvaielor, cu oameni mereu grăbiţi şi care uitaseră să mai zâmbească. Zorii mă 
îmbrăcau cu lumina lor blândă filtrată prin mica ferestruică. Mâncarea se făcea în curte, într-un ceaun 
mare pus pe pirostrii, sub el ştiuleţii de porumb se coceau prinzând o crustă de întuneric. Mămăliga 
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bolborosea auriu, mirosea a iarbă, flori timide se 
iţeau pe lângă lemnele din gard. În curtea mare 
rătăceam printre meri, peri, era un univers pe 
care-l descopeream la vârsta de numai opt ani. 
În fundul curţii se afla în construcţie o casă din 
lemn pentru fratele mamei, învăţător, asemeni 
bunicului lui Creangă. Îmi plăcea tăcerea ei 
solemnă.

Copiii din vecini mă chemau să mergem 
la scaldă, la râu. Ce era pentru ei firesc, pentru 
mine era sacru. Pietrele de la marginea Ozanei 
cunoscută din “Amintirile din copilărie” îmi 
păreau file de poveste peste care nu aveam 
dreptul să păşesc. În capătul uliţei, străjuia o 
casă cu o curte mare în care, într-o zi, o 
femeie îmbrăcată în straiul popular m-a 
poftit să intru. O lume a culorilor şi-a 
deschis porţile în faţa ochilor mei uimiţi. 
Pe bănci lungi de lemn înşirate de-a lungul 
gardului, mai multe femei stăteau la clacă 
în timp ce brodau ii. Mărgeluţe, paiete, 
tot felul de minunăţii colorate urmau să 
definească străvechea ie românească. 
Unele femei scoteau fire din ţesătura fină 
şi apoi le uneau pe cele rămase alcătuind 
tot felul de modele dantelate, pe frânghie 
se uscau la soare fuioare de borangic, 
vopsite cu coji de ceapă şi alte plante al 
căror secret îl cunosc doar oamenii 
aceştia vioi ai satului. Bundiţe ca spuma 
laptelui aşteptau botezul culorilor. 
Aproape de gard, un cuptor cu lemne 
înghiţise două tăvi în care se rumeneau 
cozonaci, aşa am crezut, după aroma care 
cucerise curtea. Femeia a scos tăvile şi a 
luat de acolo o plăcintă ciudată, ca un 
săculeţ care închidea în el brânza aburindă 
şi,  pe ici, pe colo, scoteau capul stafide 
zemoase. Am întrebat cum se numeşte: 
“Poale în brâu, fetiţo”, mi-a spus zâmbind, 
iar aerul mirosea dulce a copilărie.

Atât de vii sunt şi acum aceste 
amintiri, deşi au trecut atâţia ani. Cum 
să uit când m-a luat bunica să scoatem 
barabule din pământ şi eu mergeam cu 
teamă, întrebându-mă cine stie ce şerpi 
sau dihănii ciudate urma să înfrunt. 
Aveam să aflu atunci că astfel li se spune 
cartofilor, bulgării rotunzi şi aurii, cu gustul atât 
de diferit. Cum să uit când mi-a pus în braţe 
fuiorul şi m-a dăscălit cum să fac firul, iar eu, 
cu degetele parcă împletite, nu reuşeam să 
disciplinez deloc norişorul de lână. Războiul de 
ţesut era prezent în fiecare casă, la el femeile 
ţeseau pânza. Mult mai mari erau războaiele 
unde se ţeseau covoarele, vestitele covoare 
moldoveneşti cu trandafiri mari care se 

conturau încet, ca o poveste. Rufele se spălau 
la râu şi apoi se întindeau pe pietre la uscat, iar 
covoarele zburdau prin vâltoare, arătându-şi 
culorile înviorate. Am prins şi bâlciul, în scurta 
perioadă cât am stat în satul dintre munţi, mi-
aduc aminte de veselia copiilor, de scrânciobul 
în care mi-era frică să urc, de forfota oamenilor 
şi cum toate acestea îmi inundau sufletul cu o 
uimire bucuroasă. Simplitatea vieţii, pâinea 
aceea dumnezeiască abia scoasă din cuptor, 
aburindă, farmecul fiecărei zile, apropierea de 
tainele nopţii, de iarba aceea crudă, de Ozana, 
de păduricea tânără de pe deal plantată şi de 
mama când era copil, toate sunt la fel de vii ca 
atunci.

Mă opresc o clipă din scris şi privesc în 
depărtare, zâmbind aducerilor aminte. Iată, pe 
dealul cuprins de înserare, dintotdeauna acolo, 
Cetatea Neamţului străjuieşte tăcută şoaptele 
Ozanei.

Adina Velcea
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VAL  RǍZEȘU – poet 

Există un tărăm - poeții îl ştiu -
cuprins între stea şi sicriu,
există un timp ce vremea nu-l ştie
- când îl îmbrățişezi, te cuprinde vecie.
Voi merge pe această nălucă de pod
şi de-o fi să ajung pe un suprem eşafod
accept să fiu tras pe roata sublimă
ce-mi țese în umeri aripi şi lumină
arde în oglinzile acestui veac strâmb
ce pune omeniei trotil în carâmb.
Pe drumul meu voi merge înainte
cu neamul Şomăreştilor, dârz în cuvinte.

 Eu vin din tărâm de legendă, şi bouri
încă mai scurmă cu copitele-n nouri
şi se adapă din slava şi slova
a toată vecia cuprinsă-n Moldova.

Eu vin din ființa Moldovei, cea veche,
dintr-n Letopiseț mai bătrân ca Ureche,
scris când cu plugul, când cu spada arat
în vifor de sânge la Podul Înalt.

Cu uricul lui Ştefan, şi spada-ntre dinți,
m-au adus în istorie răzeşii părinți,
poruncindu-mi Cumplitul, şi înțeleptul Costin,
să păstrez limba lor ca o floare de crin.

Mă numesc Voroneț, călimara-i potir
albastru şi pur ca un domn Cantemir,
mulțumesc Celui Veşnic că păstrăm teafăr
geniul sublimului nostru Luceafăr,

că pot ca un clopot de 
Putna vibra
sub teiul ce arde pe creştet o stea,
și când voi fi ars până la scrum
voi intra sub pământ fericit, la Cel Bun.

Eu vin dintr-un neam de răzeşi, milenar,
şi când scriu poezii îmi închipui că ar
şi scot de sub brazdele cuvintelor ii
pentru străbunii ce cântă sub glii.

Mă semăn fărâme, mă semăn de tot
sub brazdele veacului, cât încă mai pot
să aud primăvara cuibărind uneori
în sicriile străbunilot năluci de cocori.

Şi răsar spic de grâu, înfrățiți verde crud
paşii bunicului sub pământ se aud.
Soarele-i cuib de lăstuni aurii
şi mi-e cald, şi mi-e bine, macii ard flăcări vii
şi prin ochii de jar, pe sub pleoapele roşii
văd cum trec cutea pe coase strămoşii.
Şi vin împovărat de Cântec către hambare
de scârțâie şi trosnesc osiile Carului Mare.

 VAL RǍZEȘU

RĂZEȘ MILENAR
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DUMNEZEU ESTE ROMÂN

Pentru că pe data de 15 ianuarie s-au ȋmplinit 170 de ani de la naşterea Veşniciei Limbii Române, 
voi spune în mod cu totul neconvenţional câteva cuvinte despre Sfântul ei.

Nu îi găsim numele în calendarele bisericeşti nu din cauza răutăţii oamenilor, ci pentru că i l-a 
scris cu litere de foc în Cartea Vieţii, Ziditorul, încă înainte de întemeierea lumii. Nu vă spun cum, dar 
am aruncat o privire în Registrul Stării Civile a Raiului şi am apucat să citesc: Locul naşterii: Ipoteşti. 
Căsătorit cu Poezia. Un singur copil: Limba Română.

Cine vieţuieşte în această lume şi nu locuieşte în Eminescu, nu este român. Pentru că el este 
patria noastră universală. 

Privind harta geopolitică a 
lumii vedem continente şi ţări. Să nu 
confundăm termenul de ţară cu cel de 
patrie. Ori, cel de popor, cu cel de neam. 
Țara este o unitate administrativă, patria 
este cea pe care o purtăm în noi oriunde 
am colinda prin această lume. Poporul 
este suma indivizilor care populează o 
ţară, neam sunt purtătorii de aceeaşi 
limbă a unui ideal naţional. Pământul 
este o fărâmă din Univers, ţările sunt 
fărâme ale acestei planete, dar patria 
încape doar în sufletele oamenilor mari, 
pentru că ea trebuie să redevină infinit.

Omenirea va putea recuceri cândva cerul prin dezvoltarea până la ultima limită a tehnologiilor 
şi ştiinţelor spaţiale, iar atunci va decreta - poate triumfal, poate cu dezamăgire - că Dumnezeu nu 
există. Va eluda cu bună ştiinţă că astronautul rămâne captiv în navă şi în propria sa piele. Abia atunci, 
şi poate nici atunci, omenirea va înţelege micimea culturii materiale - câte ţări încap într-o rachetă?

Dar acestea toate se întâmplă nu pentru că Ziditorul nu există, ci pentru că omul nu vrea 
să creadă că ştie unde să caute veşnicia. Ba, mai rău, că nici nu ar putea fi un loc unde ar putea 
exista. Este atât de ridicul în trufia sa de cuceritor încât îşi închipuie că poate închide Timpul într-
un ceasornic. Când, în fapt, nici cel mai performant ceas atomic nu poate măsura decât trecerea şi 
destrămarea noastră prin timp.

Doar prin dezvoltarea culturii umaniste putem eluda limitările materiale şi desfiinţa imposibilul. 
Pentru că totul, Absolut Totul, se află în noi.

A fi patriot înseamnă a-l descoperi pe Dumnezeu când ciocăni la uşa inimii, a deschide şi a-l 
recunoaşte Ziditorul patriei tale.

Este foarte mic numărul privilegiaţilor care îl aud şi îi deschid. Şi infim numărul celor cu care 
vorbeşte. Pentru că toate se zidesc prin Cuvânt.

Am făcut acest prolog doar pentru a ajunge la cel care însetat de Absolut a trudit şi a făurit 
limba îngerilor, dăruindu-o neamului românesc, să putem avea fiecare o patrie în care Luceafărul să 
ne lumineze nemărginirile. 

,, Și pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume, li s-a spus Eminescu!»(Marin Sorescu)

 * Urmează o poezie adresată mai ales detractorilor săi care, sub pretextul demitizării, vor să-i 
demoleze statuile şi să se cocoţeze ei pe socluri.  
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 DUMNEZEU ESTE ROMÂN

Vai de neamul cu morți vii care n-au nimica sfânt,
peste vatra strămoşească rămân zările albastre
doar că i-a urcat Golgota răstignitul în Cuvânt
veşnicia să i-o poarte, el, Iisusul limbii noastre.

De sub pleoape teii ning dor de cer şi absolut,
pe cărarea dinspre rai vin luceferi la fereşti,
îi aud cum şuşotesc că s-a ridicat din lut
în icoana Poeziei sfântul meu din Ipoteşti.

Dacă dorul are chip - cum altarul har divin -
el s-a îmbrăcat în dor de Lumină, ce păcat
că deşi ni s-a jertfit ca anafură şi vin,
ce puțini îl văd aevea cât de sus ne-a înălțat.

A slăvit străbunii toți ridicându-i de sub glii,
a încoronat cu slovă ziditorii ăstui neam.
Azi îl jefuiesc de slavă lotrii, şi zadarnic scrii
că el a-nfiat o țară, altfel unde mai eram?

Surugii de vorbe goale, calemgii de apă chioară,
creaturi fără ruşine, împăiați pe gloabe şui,
Feți - frumoşi de trei parale - vor să-l facă de ocară
deşi sunt numai erate triste la povestea lui.

Pentru cei ce sunt, sau vin după mine, dau în scris:
- Să îl crească pentru zbor Ipoteştiul i-a fost sân
şi i-a fost limbă maternă îngereasca, şi precis
Marea Taină-i dezlegată - Dumnezeu este român!

VAL RĂZEȘU
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DUMNEZEU ESTE ROMÂN (2)
Puterea unui popor nu stă în număr ci în unitatea şi demnitatea în jurui unui ideal naţional, iar 

demnitatea şi locul în istorie îi sunt date de oamenii mari care îi însumează aspiraţiile şi îi conduc 
destinul.

La balul istoriei nu se poate străluci în zdrenţe. Dar bogăţia spirituală este condiţia sone qua 
non a celei materiale. Şi cu cât un popor este mai numeros, cresc exponenţial şi şansele ca numărul 
de oameni inteligenţi şi spirituali să fie mai consistent. 

Cum spuneam, cea mai importantă forţă a unui popor nu este armata, ci unitatea în jurul 
aceluiaşi ideal. Şi întotdeauna de un model demn de urmat şi de eroi care să-l apere necondiţionat. 
Spartanii au rămas celebri deoarece la Termopile regele Leonidas, doar cu trei sute de viteji, nu s-au 
temut să ţină piept unei armate persane de peste o sută optzeci de mii de oameni. Desigur, au pierit 
eroic iar persanii au cucerit strâmtoarea. Dar spartanii au cucerit istoria. Pentru că viitorul devine 
mereu trecut, acolo este izvorul cu apă vie al fiecărui neam. Orice pas spre înainte trebuie cumpănit 
numai după ce se priveşte adânc spre înapoi.

De-a lungul istoriei, românii nu l-au avut aliat adevărat decât pe Dumnezeu. Dar, doar aşa 
a putut străbate veacurile, pentru că întotdeauna când era pe cale să fie devorat de lǎcomia şi 
voracitatea neîndurătoare a altor popoare, i-a aşezat în frunte, întotdeauna la momentul potrivit, 
oameni mari, capabili să poarte pe umeri un neam. 

În preajma anului 1859, neamul românesc era divizat în trei principate, la răscrucea geografică 
şi de interese ostile a trei imperii, dar fiecare dorindu-şi să le anexeze definitiv. Ardealul şi Bucovina 
de nord erau sub călcâiul de fier al Imperiului Austro-Ungar, iar Țara Românească şi Moldova ( din 
care în anul 1812 Imperiul ţarist sfârtecase o jumătate), sub jugul secular al Imperiului Otoman.

Ca niciodată, atunci s-a manifestat o putere mai presus de omenesc. Cele trei imperii erau 
mai învrăjbite ca oricând, iar cel francez, prin Napoleon al treilea, a avut toate motivele să le mai 
slăbească din putere şi influenţă, fiind favorabil formării şi consolidării între frontierele lor a unui 
stat aliat. Atunci, ca niciodată în zbuciumata noastră istorie, o mână nevăzută a ţesut sumanul şi 
caftanul din acelaşi fir al dorului de neatârnare, şi de sub cuşma clăcaşului şi jobenul boierului luminat 
a fulgerat acelaşi fior sfânt, setea de nepotolit de a sorbi Milcovul, să se îmbrăţişeze fraţii de pe cele 
două maluri într-o singură ţară.

Coincidenţe faptul că existau toate condiţiile necesare Unirii? Nu, nu există coincidenţe. ,, 
Coincidenţa este modul lui Dumnezeu de a rămâne anonim». 

Unirea din 1600, sub Mihai Viteazul, a fost atât de efemeră în primul rând pentru că nu a 
înţeles puterea libertăţii. Nici un sclav nu luptă pentru a-şi păstra lanţurile.

În persoana colonelului Alexandru Ioan Cuza, pentru prima dată i s-a dăruit acestui neam un 
sceptru sub a cărui autoritate săracul să devină om liber, pentru că fără libertate nu există demnitate, 
iar fără demnitate nu există ideal, unire şi putere. Forţele care se opuneau unirii erau zdrobitor 
superioare şi totuşi, unirea şi determinarea celor slabi, în mod paradoxal, a triumfat.

Desigur, toţi istoricii au identificat o mulţime de factori care au contribuit la acest triumf. Dar 
adevărul este că din când în când, 
sătul de nedreptăţile strigătoare 
la cer, Dumnezeu colindă prin 
conştiinte şi cancelarii şi scrie el 
însuşi istoria. Pentru a întemeia 
creştinismul, l-a trimis pe Iisus. 
Pentru a înfăptui Unirea l-a trimis 
pe colonelul Cuza. 

Iar ceea ce a binecuvântat 
Dumnezeu va dăinui în veci!

VAL RĂZEȘU
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Fiecare avem propria realitate 
emoţională despre ceea ce se 
petrece în jurul nostru, iar faptele 

relevante ale experienţei personale sunt 
diferite în semnificaţia lor pentru fiecare în 
parte.  De la această premiza am pornit la 
venirea mea în Iaşi, acum 10 ani.  Întrebările 
personale asupra artei şi a procesului creativ, a 
viziunilor diferite şi a trăirilor ce stau la baza 
creaţiei artistice, au fost traseul care mi-a 
schiţat harta personală, descoperind astfel 
viziuni diferite şi aspecte ce m-au încântat mai 
mult sau mai puţin, dar care m-au determinat 
să pătrund în lăuntrul fiinţei pentru a descoperii 
esenţa a ceea ce consider artă de valoare. 
Analiza experienţei în care arta se prezintă fie 
ca formă de sublimare, printr-o abordare a 
antagonismului ori a concordanţei a diferitelor 
moduri de a înfăţişa o experienţă în producţia 
artistică, fie a unei strucuturi care porneşte de 
la arta frumoasă, plăcută ochiului, traseul 
artistic al Iaşiului se prezintă 
deseori într-un soi de miraj a 
ceea ce ne-am dori să fie. Cu 
toate acestea am căutat să 
văd în profunzimea 
procesului creativ folosit de 
artist pentru a structura 
design-ul interior al sinelui, 
descoperind cum arta, în 
toate variantele sale, este un 
mecanism primar de 
integrare în viaţa individului, 
punând în discuţie sinele 
creatorului, indiferent de 
structura abordată.  

Fiinţele umane sunt 
în mod unic de natură 
să modifice realitatea în 
multe moduri diferite, iar 
această capacitate de a 
modifica poate deveni atât 
de profundă încât suntem 
la fel de capabili de a pierde 
controlul şi de a ne pierde în 
multitudinea de informaţii 

pe care le primim, în acelaşi timp fiind o piesă 
dintr-un  puzzle care compune lumea în care 
trăim. 

Uneori în stângăciile ei, scena artistică 
ieşeană impresionează de multe ori printr-o 
varietate stilistică, diversitate tehnică şi 
dezvoltare complexă. Generaţii memorabile, 
maeştrii ai artei ieşene, ce vor rămân exemple 
drept de urmat sau artiştii actuali care devin 
marturia unei generatii care şi-a asumat 
propria realitate emoţionala, fie tinerii artişti 
în prag de afirmare, constituie în esenţă un 
capitol din arta românească, cu care Iaşiul se 
poate mândri. 

În interpretările multiple asupra 
problemelor pe care artistul le ridică în lucrările 
sale, pe care atât cunoscătorul de artă le poate 
face, dar şi privitorul, este lăsat la latitudinea 
noastră să ne direcţionăm spre ceea ce ne 

place, să îmbunătăţim ce nu ne 
place şi mai ales să ne lăsăm 
purtaţi de fiecare lucru pe care-l 
vedem, tocmai pentru a putea 
creşte şi a deveni în timp selectivi. 

 Fiecare expoziţie este o 
propunere de a trăi într-o lume 
comună şi practica fiecărui artist 
este un pachet de relaţii cu lumea, 
dând naştere la alte relaţii, şi tot 
aşa, modificând viziunea atât a 
spectatorului, cât şi a artistului, 
dar şi a criticului, asupra artei şi 
esteticii sale.  Problematizând şi 
provoacând spre introspecţie, 
practica artiştilor ieşeni implică 
pe de o parte sinele profund 
al creatorului, în scopul de a 
dovedi că experineţa personală 
reprezintă un sistem de oglindire 
în propria lucrare, pe de altă 
parte identificarea privitorului în  
lucrarea artistului, prin predilecţa 
acestuia spre un gen sau altul de 
artă. 

Dialog cu sine

Felicia Acsinte, istoric si critic de 
artǎ, absolventǎ a Facultǎții de Arte Plastice 
și Decorative din Iași, Membru al Uniunii 
Artiștilor Plastici din Romania, filiala Iași.
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În Iaşiul în care amintirea lui Mihai 
Eminescu răsare de oriunde ai privi, trecutul  
rănâne deseori sursa creativităţii plastice. Fie 
prin nostalgia vremurilor trecute sau prin 
simple trăiri în prezent, Iaşiul a fost, este şi va 
rămâne o punte cu trecutul greu de uitat şi de 
desprins. Deşi prins într-un conservatorism ce 
pare greu de combătut, uneori Iaşiul răsare de 
pe cele şapte coline pentru a se prezenta într-o 
lumină proprie, cu o amprentă pe care orice 
trecător prin Iaşi îi rămâne revelaţia unui oraş 
luminos, primitor şi cald.  Iaşiul respiră prin toţi 
pori săi istorie, poveşti fascinante şi amintiri pe 
care le poţi trăi şi descoperii, deseori pe micuţa 
stradă Lăpuşneanu, locul preferat de 
promenadă a ieşenilor de altădată şi lumea 
artistică din prezent.

Pe strada Lăpuşneanu trecătorul timd, 
dar curios, poate descoperi viaţa artistică din 
spatele uşilor atelierelor. Mica clădire de 
ateliere de pe Lăpuşneanu, îşi deschide uneori 
uşa, fie în Noaptea Albă a Galeriilor sau în 
cadrul diverselor evenimente expoziţionale şi 
culturale, pentru a pătrunde în universul 
fascinant al fiecărui artist, iar spaţiile alternative 
de expunere invită privitorul într-o introspecţie 
a ceeea ce înseamnă arta actuală văzută prin 
diferite mijloace de expresie vizuală.   Creionând 
un spaţiu vizual ce pune în lumină profilul 
ambiţios al artistului ieşean ca formă autentică 
de manifestare, lucrările ieşenilor devin o voce 
a complexitatii pe care arta o deţine. 
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Bârzoi Gina-Emanuela 

Profesor Limba română Şcoala 
Gimnazială «Ştefan cel Mare» Botoșani

Iaşi, “insula” lui Emil Brumaru, orăşelul-
capitală de judeţ în care înfloresc şi 
apoi se scutură salcâmii în luna mai, 

iar în iulie “e năucit de teii” care înfloresc din 
belşug şi-ţi copleşesc eminescian sufletul, aici 
unde femeile sunt mai frumoase ca oriunde prin 
“gesturile lor inconştiente, rotunde şi galeşe”, 
este un oraş de veche cultură, prin care au 
trecut în timp câteva personalităţi literare, ale 
căror traiectorii s-au intersectat cu străduţele, 
aleile sau bulevardele oraşului.

Lumea literară a Iaşilor a fost 
dintodeauna una a elitelor. “Aici e locul 
premiilor”, după cum spunea Panait Istrati. E 
totodată şi locul în care, “în cercurile boiereşti, 
la Curte”, se vorbea limba franceză, limbă ce îşi 
va pune amprenta decisiv pe limba şi literatură 
română, care, în veacul al XIX-lea, îşi conturează 
deja profilul modern. E şi “Ieşul nostru cel 
oropsit şi plin de jidani, Ieşul nostru uitat şi 
părăsit de toţi” atunci când Iaşiul încetează să 
mai fie capitală de ţară (1859): “s-au mutat 
rosturile patriei la câmpie, la Bucureşti”, şi uşor-
uşor Iaşiul rămâne, în chip nedrept, mult mai 
gol şi mai trist. “Plecat-au elite cu treburi 
guvernamentale, plecat-au străluciţi studenţi.” 
Oraşul devine capitala de război a ţării vreme 
de doi ani (1916-1918), timp în care întreaga 
administraţie a ţării, cu ministere, parlament, 
ambasade şi Familie Regală, se refugiase aici, 
timp în care populaţia crescuse în mai puţin de 
o lună de cinci ori cu sute de mii de refugiaţi din 
Bucureştiul ocupat.

Dulcele târg devine pentru Costache 
Negruzzi un loc plin de posibilităţi, căci este 
numit în 1840 preşedintele Eforiei Iaşiului, 
primar. Vasile Alecsandri este primul deputat 
care, de la tribuna Adunării elective de la 
Iaşi, rosteşte numele lui Alexandru Ioan Cuza, 
ales ulterior domn al Principatelor Române, 
înfăptuind Unirea în 1859. Primarul din urbe, pe 
vremea lui Creangă, este Vasile Pogor, prieten, 
junimist. Urbea Iaşi este cea în care va urma să-
şi facă un nume, un renume şi mulţi prieteni 
şi admiratori George Topîrceanu. Pentru Mihai 
Codreanu, viaţă însemna “oraşul acela din 
nord pe care-l iubea, cafeaua, revistele care-l 
publicau constant”.

Teatrul Naţional din Iaşi, una dintre 
cele mai frumoase clădiri ale oraşului, “în care 
spectacolul părea să înceapă cu mult înainte 
de ridicarea cortinei, când cu primul pas făcut 
ţi se părea că păşeşti de-a dreptul pe scenă, 
că eşti personajul principal într-o piesă scrisă 
pentru tine.”, cu “cortina pictată cu taine”, 
cu sala frumoasă, cu tavanul împodobit cu 
stucaturi împărăteşti, cu candelabrul din 
cristal de Veneţia şi cu “toate nimfele şi îngerii 
pictaţi în înalturi”, era locul de unde în serile 
de sâmbătă “toată protipendada Iaşilor ieşea 
de la spectacol”. La numai 19 ani, Alecsandri 
ajunge să conducă teatrul din Iaşi, teatru care 
astăzi îi poartă numele, şi unde montează 
diverse piese, printre care “Iaşii în carnaval”. 
Negruzzi preia în 1859 conducerea teatrului 
pe care îl considera deosebit de important 
pentru educaţie şi cultură. Era anul tuturor 
visurilor românilor, când “Ieşii încă moţăie 
de sărbătoare”. Sadoveanu este şi el într-o 
vreme director al Teatrului Naţional din Iaşi, iar 
Garabet Ibrăileanu îi obţine lui Topîrceanu ceva 
mai târziu un post de subdirector la Teatrul 
Naţional din Iaşi, pe un salariu frumuşel. 
Pentru poetul Mihai Codreanu, marea pasiune 
rămâne însă teatrul, “să poată urca pe scenă 
şi să joace”, dar, deşi încercase de câteva ori 
la Naţionalul din Iaşi, emoţia îl domina şi îl 
paraliza, uitând toate replicile. În 1921 devine 
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directorul Teatrului Naţional care face un salt 
calitativ enorm sub cârma lui, prin “repertoriul 
consistent, cunoscut şi apreciat în toate 
colţurile ţării”.

Viaţa literară a oraşului cunoaşte o 
viguroasă afirmare de-a lungul vremurilor. 
Paginile primei lucrări publicate de Negruzzi 
vedeau lumina zilei în tipografia ziarului “Albina 
Românească” din Iaşi. Societatea Junimea, un 
adevărat punct de cotitură în evoluţia culturii 
româneşti, este o asociaţie literară din Iaşi în 
rândul căreia Ion Creangă ajunge o figură, prin 
stilul său neaoş de a spune poveşti, dar şi de 
a se purta “cu consideraţia ţăranului faţă de 
omul de la oraş, pe care de fapt îl dispreţuieşte 
pentru fandoselile lui.”. Stimabilul Stere, 
profesor la Facultatea de Drept din oraş, scriitor 
şi director al revistei “Vatra Românească”, 
este şi un glas important în politica vremii. 
Iarna, “secretele literare” ţinute în casa 
domnului Stere erau frecventate de domnul 
Mihail Sadoveanu, domnul Garabet Ibrăileanu 
ori tânărul şi răzvrătitul lor prieten, domnul 
George Topîrceanu, care sucea minţile însetate 
de romantism ale elevelor. Redacţia “Vieţii 
Româneşti” era o “odaie strâmtă şi lungă, cu o 
masă de lemn odată ceruit, astăzi îmbătrânit şi 
mâncat de carii, masă care adunase între timp în 
jurul ei un întreg ciorchine de amintiri”. Revista 
avea să capete casă nouă pe strada Vasile 
Alecsandri, fosta Uliţă Sfântul Ilie, propriul ei 
sediu, cu portar şi odăi separate pentru fiecare 
secţiune a revistei. La Iaşi îl aşteaptă postul de 
secretar de redacţie al “Vieţii Româneşti” şi 
pe Topîrceanu al cărui job consta în “notiţe la 
miscellanea, notiţe la revista revistelor, cronica 
veselă, poezii, proză, o recenzie, cronica de 
teatru”. El pune pe picioare revista, alături de 
Ibrăileanu, revistă unde publică nume vechi 
(Otilia Cazimir, Demostene Botez) şi noi (Ionel 
Teodoreanu). Garabet Ibrăileanu îi propune 
să colaboreze la “Momentul”, un cotidian 
proaspăt înfiinţat la Iaşi, care “cică mergea 
straşnic”. Cu Ibrăileanu şi Sadoveanu pun pe 
picioare “Însemnări Literare”, publicaţie ce 
se distinge repede, dar pentru puţin timp, din 
lipsa banilor.

Oamenii de pe străzile şi uliţele Iaşiului 
sunt “un amestec de Orient şi Occident, de 
port tradiţional turcesc şi modă apuseană, de 
trecut şi prezent, de vechi şi nou”, aşa cum 
apare într-un tablou al familiei Alecsandri datat 
1837. Sunt cei pe care Costache Negruzzi îi 
plăcea să-i urmărească de câte ori se plimba. 
Uneori se oprea în pieţe şi asculta “sporovăiala 
negustorilor cu muşteriii”, privea “lustragiii de 
pantofi” înşiraţi pe sub zidurile Hotelului Traian, 
“jandarmii săraci şi orgolioşi”, muncitorii de 
la Atelierele Nicolina, “roşi veşnic de mânie”, 
“bişniţarii evrei cu dugheană care vindeau 

cafea boabe în punguţe de hârtie în Târgu 
Cucu”. Otilia Cazimir era atentă la “un flaşnetar, 
cu un şoricel alb alergându-i roată pe borurile 
pălăriei zdrenţăroase, care învârtea domol 
manivela în faţa Școlii Secundare de Fete Oltea 
Doamna” sau la toţi “năpăstuiţii mahalalelor 
Socola, Podu Roş ori Păcurari”. Mihai Codreanu 
se intersecteză cu tinerii gălăgioşi, ieşiţi la 
promenadă, spre Copou, “lumea măruntă şi 
dornică de senzaţie a Iaşului”.

Locurile pe unde trec personalităţi ale 
literaturii sunt la fel de pitoreşti şi de inedite 
ca şi cele care le calcă: “Și rătăcea Creangă al 
nostru prin Copou pe jumătate căutând să se 
aşeze la casa lui, pe cealaltă jumătate fugind de 
aşa grea răspundere”. Împreună cu Eminescu 
colindau străzile şi cârciumile, fiind des văzuţi la 
Bolta Rece sau prin Tătăraşi şi Galata, Păcurari 
sau Nicolina, trăgând cu urechea “la popor şi 
la lăutari”. Conul Mihail Sadoveanu are la deal, 
în marginea Copoului, o casă cu turn. Chioşcul 
fanfarei din parcul Copou, de pe “aleea ce 
venea drept către Obeliscul cu lei”, se află în 
vecinătatea teiului lui Eminescu, cu mireasma 
lui moale, dulce-dulce, răbufnind fierbinte. 
În fiecare plimbare pe care o face Mihai 
Codreanu simte gardul de sârmă ghimpată 
ridicat de comunişti (1946), străbătând la orele 
de vârf strada Lăpuşneanu, străzile cunoscute 
pe de rost, urcând spre Copou ori cotind-o 
spre Piaţa Unirii, sau noile clădiri ale Iaşului, 
sub privirile admiratoare sau zeflemitoare ale 
necunoscuţilor.

Casele în care au locuit pentru o vreme 
aceşti oameni de litere şi cuvânt frumos au 
devenit astăzi Case Memoriale. Copilul Vasile 
Alecsandri îşi petrece copilăria la Iaşi şi la 
Mirceşti unde “era lunca, era Siretul, erau 
liniştea şi tihna, departe de agitaţia oraşului, 
în mijlocul naturii”, într-o “casă încăpătoare 
şi confortabilă, călduroasă şi primitoare”. 
În mahalaua Țicăului, înspre periferie, este 
bojdeuca lui Creangă, o casă magică, în care, 
păşind, constaţi că “nimic din ce e esenţial vieţii 
nu lipseşte şi loc destul este pentru toate câte 
sunt importante pe lume”. În locuinţa de la 
Iaşi  în care vreme de trei ani a stat Eminescu 
domneşte dezordinea. În aceşti ani petrecuţi la 
Iaşi nu a avut prea multe posibilităţi s-o vadă pe 
Veronica altfel decât în societate, în saloane, la 
teatru, pe stradă. Casa Otiliei Cazimir are “două 
camere pe-un vestibul şi curtea plină de flori, cu 
cărărui şerpuite printre ele de la poartă până-n 
prag”. Casa cu Turn, construită în 1842 de Mihail 
Kogălniceanu pe dealul Copoului, cumpărată de 
Sadoveanu împreună cu fratele lui, în 1918 (în 
primul an îl avuseseră vecin pe George Enescu, 
ale cărui recitaluri la pianul din salonul mare 
aveau ciudatul efect de a opri cântecul păsărilor 
din curte), este “o vilă cu etaj, cu livadă şi vie 
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plantată în anii dintre războaie, cu ziduri din 
piatră, înnegrite şi roase de ploi, ferestre înalte, 
arcade, frontoane cu timpane triunghiulare, cu 
o intrare monumentală, cu terase din piatră 
şi, mai ales, turnul renascentist, de campanilă, 
accentul vertical din înălţimea căruia 
Sadoveanu avea să scruteze împrejurimile zi de 
zi, o vilă ce avea ascunsă între pereţi o inimă 
ce bate în ritmul inimii sale.”. Vila Sonet, după 
numele speciei literare cu care s-a consacrat, 
era locul în care se vorbea doar “despre poezie, 
despre bucuria de a citi şi de a vorbi fără nicio 
altă constrângere decât cea estetică”, locul 
unde veneau miercurea, spre seară, cei care îl 
admirau pe maestrul Codreanu.

Aşadar, oraşul Iaşi explorează toposuri şi 
legende urbane privite cu ochii, bătute cu pasul 
şi întipărite în memoria privitorilor iluştri. 
Străzile dau naştere unor poveşti interconectate 
cumva, traiectoriile personalităţilor desenează 
o hartă virtuală a Iaşului, cu care ne putem 
orienta, ca şi consumatori de literatură, în 
preumblările noastre romaneşti. Cu puţină 
imaginaţie, îi putem zări pe Creangă sau 
Sadoveanu plimbându-se pe străduţele 
lăturalnice, în timp ce Eminescu şi Brumaru 
privesc femeile frumoase din Copou, iar 
Topîrceanu şi Otilia Cazimir consumându-şi idila 
ieşind braţ la braţ de la un spectacol de teatru.
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Dr. Mihaela Toader
București

Odinioară, istoria fiecărui oraş era 
ilustrată de călătorii vremii care 
înveşniceau în cuvinte imaginea 

citadelei îmbrăcată în veşmintele culturii epocii 
începând cu târgurile, bisericile, drumurile, 
portul, educaţia, frumuseţea femeilor sau 
demnitatea bărbaţilor. 

Astfel, avea să se relateze şi despre 
Iaşi sau aşa-numitul Târgu’ Ieşilor aşezat la 
întretăierea vechilor căi comerciale care legau 
nordul şi vestul Europei de sud-estul continental 
şi de Orientul Apropiat. Situarea, în vechime, 
pe axa Lvov (Polonia) - Constantinopol pe unde 
treceau majoritatea negustorilor a favorizat 
dezvoltarea economică a Iaşiului şi, mai ales, 
legătura cu alte lumi şi tradiţii culturale ce 
deschid o poartă de cunoaştere multiculturală 
aparte. Cunoscutul istoric, Nicolae Iorga, 
îndemna în scrierile sale vizitarea oraşului ca o 
necesitate spirituală pentru toţi românii: “Sunt 
români care n-au fost niciodată la Iaşi, deşi n-ar 
trebui să fie nici unul, căci cine n-a fost aici 
nu poate să străbată cu înţelegere foile celor 
mai frumoase cronici, nu se poate pătrunde 
după cuviinţă de spiritul trecutului nostru care 
trăieşte în acest loc mai viu şi mai bogat decât 
oriunde aiurea”.

Oraşul Iaşi şi locuitorii săi au înregistrat 
împreună mai multe treceri prin istoria vremii a 
mai multor generaţii care au lăsat amprenta 
propriilor poveşti transformând, cu timpul, 
oraşul într-o legendă vie ce poate fi admirată în 
tihna locului deopotrivă de turişti români şi 
străini. Se mai spune că, datorită numeroaselor 
muzee, case memoriale, biserici sau conace 
boiereşti, Târgu’ Ieşilor este văzut ca un 
adevărat muzeu unde “fiecare piatră vorbește 
despre trecut”.

Aleile Copoului din Iaşi ne conduc către 
Teiul lui Eminescu şi poveştile copilăriei lui 
Mihai Eminescu din Muzeul “Mihai Eminescu”. 
Dintre bisericile cu un trecut aparte menţionăm 
doar câteva: Biserica “Sf. Nicolae Domnesc”, 
ctitorie a lui Ștefan cel Mare, biserica Trei 
Ierarhi şi Mănăstirea Golia, ctitorii ale marelui 
domnitor Vasile Lupu, Catedrala Mitropolitană, 
Mănăstirea Galata, din timpul lui Petru Șchiopul, 
Biserica Sfântul Sava, Mănăstirea Cetăţuia, 

ctitorie a lui Gheorghe Duca sau Mănăstirea 
Frumoasa, ridicată în secolul al XVIII-lea în 
aceeaşi perioadă cu Spitalul “Sfântul Spiridon” 
de pe lângă Mănăstirea cu acelaşi nume.

Deoarece la Iaşi s-au născut numeroşi 
cărturari sau oameni de cultură există case 
memoriale care ne amintesc de Mihail 
Sadoveanu, George Topârceanu, Mihai 
Codreanu, Otilia Cazimir sau de Casa “Dosoftei” 
şi/sau Casa Pogor cu “Masa Umbrelor”.

Însă, oraşul Iaşi nu oferă doar mărturiile 
unor generaţii trecute ci şi opiniile sau 
impresiile unor trăitori ai istoriei recente. Dar 
ce reprezintă, astăzi, oraşul Iaşi am ales să 
aflăm de la istoricul Liviu Țăranu*. 

Ce oferă pentru contemporanitate orașul 
Iași? Mă refer cultural, istoric. 

Iaşul, deşi a trecut prin transformări 
majore, şi-a păstrat parfumul de odinioară. 
Dacă până la Revoluţia din Decembrie 1989, 
părea că destinul său cultural s-a metamorfozat 
într-unul industrial, ulterior aura sa de centru 
cultural, universitar îndeosebi, a redevenit 
dominantă.

Iași – trecut și prezent



Orient Românesc 95

Aşa cum plastic declara, un fost prim-
ministru al României, la începutul anilor 2000, 
Iaşul a fost şi este “Oxfordul României”! Și pe 
bună dreptate, elita universitară de aici, cu 
profesori de calibru european, cu institute ale 
Academiei Române, cu mari muzee (e de prisos 
să amintim emblema Iaşului – Palatul Culturii), 
teatre şi operă, toate îndreptăţesc cu dreaptă 
măsură titulatura de mare centru cultural al 
României de azi. Practic întreaga Moldovă 
priveşte din acest unghi către vechiul Iaşi, 
trimiţându-şi aici tineretul la studii universitare 
sau, când sănătatea e şubredă, căută alinare 
în cele mai bune spitale şi clinici din această 
regiune.

Există totodată generaţii tot mai bune 
şi mai numeroase de ingineri, specialişti în 
industria de software, o industrie care se află 
pe val astăzi în lumea dezvoltată. Ca urmare, 
Iaşul, în pofida amprentei sale de veche urbe 
moldovenească, a devenit în prezent şi un 
veritabil centru high-tech, ceea ce a contribuit 
în bună măsură la prosperitatea locuitorilor săi.

Ce atracții turistice există sau ce taine 
neexplorate, încă?

Aș spune că există destul de multe locuri 
interesante pentru călătorul dornic să vadă 
arhitectură, să afle câte ceva despre spiritualitatea 
molcomă a moldovenilor și de ce nu despre bucătăria 
și bunătățile pe care le poate gusta atunci când face 
un mic popas. 

Astfel, cred că Mănăstirea “Sf. Trei 
Ierarhi” construită între anii 1637-1639, rămâne 
între cele mai frumoase ctitorii ale domnilor 
Țării Moldovei, fiind o adevărată simfonie a 
artelor în rugăciune. Apoi. Muzeul Unirii recent 
renovat merită vizitat. Folosit ca locuinţă de 
către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, la etaj 
pot fi văzute apartamentele domneşti si 
principalele segmente ale locuinţei princiare de 

la jumătatea secolului al XIX-lea: cabinetele de 
lucru ale Domnitorului şi, respectiv, Doamnei 
Elena Cuza, sufrageria, salonul, camera de 
biliard, salonul Doamnei, un dormitor etc.

Dar după vizitarea acestor obiective, un 
loc unde m-aş opri ar fi desigur o cramă de la 
Bucium, acolo se poate gusta un vin vechi, iar 
pentru o masă copioasă tradiţională, desigur 
unde altundeva decât la “Bolta Rece”, un local 
cu istorie îndelungată, fondat la încă de la 1786.

Ce poveste mai puțin cunoscută am 
putea afla despre Palatul Culturii? Dar despre 
Biblioteca Universitară “Mihai Eminescu”, 
fondată ca bibliotecă a Academiei Mihăilene?

Despre Palatul Culturii se ştie mai 
puţin astăzi că e aşezat pe locul vechii Curţi 
Domneşti de la Iaşi. Ceasornicul din turnul 
Palatului Culturii (turnul central al clădirii, care 
atinge 55 de metri înălţime, făcea ca Palatul să 
fie considerat în epocă cea mai înaltă clădire 
din oraş) a contribuit în mod deosebit la faima 
clădirii. Acesta moştenea amintirea orologiului 
instalat în turnul porţii Curţii Domneşti la 1728 
şi care a dat, multă vreme, ritmurile oraşului.

Și, da, recomand cu deosebită căldură o 
vizită la Biblioteca Centrală Universitară “Mihai 
Eminescu”, edificiu cu o estetică deosebită, 
construit între anii 1930-1934, şi care deţine 
una din cele mai mari colecţii de carte veche din 
România şi poate chiar din sud-estul european.

În încheiere, după cele spuse şi de 
istoricul Liviu Țăranu, considerăm că oraşul Iaşi 
are porţile deschide oricărui călător interesat 
de  istorie,  spiritualitate şi de armonia dintre 
vechiul şi noul cultural.

* Dr. Liviu Ţăranu, istoric, Colegiul 
Național pentru Studierea Arhivelor fostei 
Securități
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                                 Moto: 
Dormiți, strămoși, în lutul jilav, 

Cu voi, s-a dus ce-a fost curat... 
Căci veacul nostru este schilav, 

Plin de mocirlă și păcat.

... În cimitire dorm strămoșii, 
Feriți de stihii și de veac... 

Poate că nici n-aud cocoșii, 
Vestind că suntem fără leac...

                      Boris Ioachim

Armonii Culturale a devenit, de-a lungul timpului, o 
mare şi diversă familie culturală, ce reuneşte, sub 
aripile sale protectoare, oameni de literatură şi artă, 

de înaltă ţinută etică, morală şi profesională, români valoroşi atât 
din ţară, cât şi din diaspora, ce fac cinste, prin vorbă şi faptă - aşa 
cum s-a subliniat dintotdeauna -  ţării din inima noastră, a fiecăruia: 
ROMÂNIA. Nume de referinţă, în literatura şi arta contemporană, 
s-au alăturat acestei familii şi au subscris de bunăvoie scopului 
său fundamental: de a promova tot ceea ce este românesc pur și 
valoros, de a demonstra că românul mai are încă multe lucruri bune 
de arătat lumii întregi. 

Întâlnirea cu unul dintre aceste valoroase nume ale literaturii 
române contemporane, ION N. OPREA,  a constituit pentru noi o 
mare bucurie şi onoare, dat fiind că de numele domniei-sale se 

leagă multe alte nume valoroase ale momentului. Cu un CV mai mult decât impresionant (peste 
60 de pagini cu titluri de cărţi şi articole publicate în peste 40 de reviste literare de prestigiu, ce 
au dat naştere multor referinţe critice cuprinse în zeci de volume de autor, totalizând sute de 
pagini), INO are în biografia sa peste 70 de titluri de cărţi scrise în nume propriu sau în colaborare 
cu diferiţi autori, care au devenit membri ai unor prestigioase uniuni de creaţie literară (USR, LSR). 
Multora dintre aceşti autori, INO le-a scris prefeţe postfeţe ori le-a dedicat anamneze, prin care li 
s-a acordat girul multaşteptat către afirmare. 

Această uriaşă putere creatoare nu a putut lăsa indiferentă breasla literară, periodicul Elanul 
incluzându-l ca membru în colectivul redacţional, iar celebra şi prodigioasa revistă Luceafărul 
de la Botoşani avându-l ca membru fondator. Cărţile lui Ion N. Oprea, prin natura lor diversă 
şi productivă, prin multitudinea de teme tratate - istoria presei, memorialistică proprie, dar şi 
postmortem a unor personalităţi, literatură, jurnalistică, lucrări de tip antologic (peste 10 titluri, în 
mii de pagini, cu participarea a peste 100 de autori) - se pot constitui în veritabile instrumente de 
studiu şi lectură pentru elevi şi studenţi, dar şi pentru autorii care vor să-şi îmbogăţească izvoarele 
creaţiei cu lumina şi forţa izvorâtă din opera unui spirit cu adevărat enciclopedic. 

TRĂIRI eseuri pe verticală - un alt mod de a 
conjuga verbele REALITĂȚII sau Despre una dintre 
personalitățile culturale ale Iașiului: ION N. OPREA
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Motiv mai mult decât suficient, să-i determine pe criticii literari contemporani să-l numească 
pe INO – un patriarh al scrisului. Tot de numele său se leagă 
şi Cenaclul la distanţă - ce reprezintă de fapt o “uniune 
literară” a unor autori de talent, ce au confirmat şi şi-au 
reconfirmat valoarea în spectrul literar contemporan. Pentru 
familia Armonii Culturale, editarea unei cărţi semnate pur şi 
simplu - ION N. OPREA - este considerată un eveniment în 
sine, un plus de credibilitate şi valoare. 

*

*     *

În opera extinsă a lui Ion N. Oprea, atât temporal, 
cât şi tematic, realitatea, mai bine-zis prezentarea ei, cu o 
extraordinară acuitate emoţională, ocupă un loc foarte 
important. Evenimentele cotidianului sufocat, din nefericire, 
de ură, minciună, trădare, nepăsare şi ignoranţă, reprezintă 
preocupările omului nobil, care, în liniştea intimităţii sale, îşi 
găseşte timpul necesar pentru o analiză la rece, tranşantă şi 
matură, în încercarea disperată de a găsi ori măcar sugera 
posibile soluţii la probleme stringente. 

Prezentul volum este parcurs în totalitate de astfel 
de probleme, identificate şi apoi tratate cu foarte multă 
seriozitate. Prin stilul său versatil, ferm, uneori acid, INO se 
dovedeşte a fi un militant activ al mediei literare, semnalele sale de alarmă nu vor rămâne, cu 
certitudine, simple adieri de vânt. 

În România, din păcate, opinia publică este încă “în faşă”, românii se pare că nu au dobândit 
puterea de reacţiona rapid în situaţii limită, de a lua atitudine la întâmplări aparent banale, dar 
grave, ivite în stradă sau în imediata lor vecinătate. Această “toleranţă” a românului, uneori dusă 
la extrem, ne aruncă - după fiecare pas înainte - către înapoi, neputându-se înregistra astfel un 
progres social evident. TRĂIRI eseuri pe verticală, structurată în şapte părţi, este o dovadă a 
acestui militantism activ, pe care poetul, prozatorul, exegetul, jurnalistul Ion N. Oprea, îl pune în 
slujba idealurilor sale de democraţie, de putere a poporului (VOX POPULI), a libertăţii de cuvânt şi 
expresie a fiecăruia dintre noi. 

Partea I (CLUBUL COLECTIV) - readuce în atenţia românilor un episod trist, soldat cu sfârşitul 
a zeci de vieţi tinere şi nevinovate, din vina exclusivă a autorităţilor, pentru care omul, cetăţeanul, 
plătitorul de taxe, elevul, studentul, părintele, contează din ce în ce mai puţin sau chiar deloc. 
Interesele de toate speţele fac aceste lucruri posibile, profitul imediat primând în faţa interesului 
general, a vieţii. Mortificatoare este ideea formulată de INO, cea a posibilităţii de a avea chiar 
tu… pe cineva acolo (Gesturi). Bătrâneţea, înţelepciunea, îl fac pe muritor să gândească, să-şi 
identifice răspunsurile la propriile întrebări, chei pe care alţii nu se mai ostenesc să le găsească. În 
acest context, sentimentele de neputinţă devin mai puţin istovitoare, iar fiecare nouă zi, o bucurie 
şi un dar de la Dumnezeu (Îmbătrânire). 

Tot în această parte, poetul tratează şi problemele legate de omniprezenţa morţii, fie în 
mijlocul conflictelor armate (Siria, Afganistan), atentatelor nemiloase de la Paris, dar şi în mijlocul 
miilor de emigranţi ce-şi părăsesc ţările de baştină, în drumul lor către libertate, către o viaţă mai 
bună (Cu emigranții). Subtil, rafinat, pedant, analiticul jurnalist ieşean, îndrăgostit realmente de  
cărţi, prezintă succinte comentarii critice la noile apariţii editoriale de la târgurile de carte ieşene 
şi nu numai, chiar dacă tonul este uneori moderat ironic (Autenticitate). 

Plăcerea de a scrie şi de a citi este infinită, mulţumirea sufletească rezidă din faptul că încă se 
mai poate… trăirea mea mă scoate din cochilia/ din care/ am așteptat să vină/ omenirea de mâine 
(Scriu). Uimirea în faţa nedreptăţilor şi inechităţii sociale - a “grijii”  aleşilor noştri de a-şi înmulţi 
veniturile în defavoarea masei populare - este cât se poate de firească, la fel ca şi frustrarea ori 
dezamăgirea resimţită (Oaspete). Problemele bătrânilor, ale nefericiţilor şi abandonaţilor sorţii, 
îşi află şi aici ascultare şi tratament imparţial. Lor (bătrânilor) le lipseşte hrana cea de toate zilele, 
sănătatea, bucuria, dar, poate cel mai mult, grija şi neuitarea celor dragi (Cocoșul, Peștele).
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Partea a II-a (DIVERSITATE) întreprinde un inventar al unor teme (proiecte) tratate de către 
membrii Cenaclului la distanță - o entitate culturală al cărei mentor este INO însuşi,  care include 
nume valoroase ale literaturii române contemporane - (Singurătatea, Dorul de acasă), dar şi teme 
cotidiene (frumuseţea, feminitatea, Sexismul difuz, Binele și răul, moartea). Multe dintre eseurile 
pe verticală conţin sfaturi şi învăţăminte pe care mulţi ar trebui să şi le însuşească, ele fiind 
veritabile lecţii de viaţă: răbdarea pentru tinerii ce vor afirmare (De ce ar trebui), (in)toleranța 
religioasă (Atenție), acceptarea şi asumarea istoriei (Filogenia urmează ontologia…). Evenimentele 
literare, precum luptele de gladiatori (Învingătoare înjurătura), sunt prezentate în manieră inedită, 
cu umor, stilul lui INO fiind mai mult decât atractiv.

În Partea a III-a (CETĂȚENEȘTI), eseistul dezbate varii teme - dileme ale cetăţeanului român 
într-o lume europeană (Șansa - resemnarea în faţa morţii, tinereţea - motiv pentru împlinire 
(Da, și?), modestia şi sacrificiul - Steinhardte). Partea a IV-a (CREDINȚĂ ȘI ȘTIINȚĂ) realizează o 
simbioză a celor două concepte fundamentale, a două laturi a universalităţii, care nu se exclud, ci 
se obligă reciproc să genereze o simbioză perfectă, unică, în ansamblul vieţii. Eseurile acestei părţi 
militează mai mult decât celelalte pentru păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor străbune, apropierea 
de părinţi, strângerea rândurilor în jurul învăţăturii bisericii noastre creştine - ca pilon de rezistenţă 
a fiinţei naţionale, sacralitatea uniunii prin căsătoria dintre bărbat şi femeie (Căsătoria), însă şi 
acceptarea pluralismului părerilor şi opiniilor, deschiderea minţii, eliberarea din corsetul infam 
al prejudecăţilor. Jurnalistul dezbate şi tema aşa-ziselor “lucrări ştiinţifice” elaborate din spatele 
gratiilor, punând la îndoială autenticitatea acestora, dar mai ales etica şi morala autorilor lor 
(Academie, Autosesizat, Tăinuire).
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Partea a V-a (MANIERE) manifestă un ton uşor nostalgic pentru vremurile când educaţia 
corectă, cei şapte ani de acasă, respectul, ruşinea şi modestia, erau litere de lege (Maniere). În 
fermă opoziţie, prezentul se dovedeşte a nu se mai baza pe aceste legi nescrise, omul modern 
ignorând cu bună ştiinţă totul (Desuetudine, Cetățenească). În Partea a VI-a (MRI-sme) se aduce 
un elogiu limbii române autentice, sfidându-se orice încercare de denaturare a sa, de împovărare 
cu lexicul neologic deseori nejustificat, în defavoarea genialelor echivalente semantice româneşti. 
Ironic, autorul opinează că abuzul de astfel de neologisme îl transformă pe vorbitorul de rând 
într-o persoană mai interesantă, mai “cool” (Limba română). 

Sunt enumerate, ca şi probe indubitabile la o instanţă a limbii, o serie de titluri ale unor 
lucrări de referinţă ale lui Mircea Radu Iacoban - una dintre personalităţile marcante ale Iaşiului 
(ce a ocupat, pe rând, funcţiile de director al editurii “Junimea”, director al Teatrului Naţional 
“Vasile Alecsandri”, director al teatrului “Luceafărul”) - despre care opinează critic favorabil Nichita 
Stănescu, academicienii Alexandru Zub şi Mihai Cimpoi. 

Nereuşitele “reuşite” ale unor români plecaţi departe de ţară sunt prezentate în carte, ca 
învăţăminte ale unor poveşti de viaţă “interesante” (Cazul Ion Baciu). Prezente sunt şi mondenităţile 
cotidiene, cu “vedetele” autohtone, demne de toată compasiunea (Vedetele), dar şi scene din 
viaţa specificului naţional (Stenogramele, Hoția la români, O altă sinceritate, Îngrijorat, Paradox). 

În partea a VII-a (ISTORIE), paralela dintre trecut (Istorie, Istorie cu adăugire, Coronițe) şi 
prezent (Vinovat afectată) este mai mult decât bogată în nuanţe, ideea studierii istoriei în şcoală, 
păstrarea ei în programa şcolară, fiind mai mult decât generoasă şi necesară. Toate eseurile 
acestei părţi militează pentru acest lucru, istoria fiind, în ultimă instanţă,  Identitatea, Știință, 
Obiect de studiu, Documentare, Coloana, Universalitatea, Linia de mijloc, ce trebuie să stea la 
baza educaţiei oricărui om modern, pretins a fi instruit cum se cuvine.

*
*     *

TRĂIRILE lui ION N. OPREA reprezintă tot atâtea moduri de a exprima, cu precizie şi 
condescendenţă, un mesaj clar, concret legat de nevoile, neajunsurile, problemele şi neputinţele 
unei societăţi bolnave de mărire şi putere, cu o sete acidă pentru înavuţirea unora, în detrimentul 
altora, de desfiinţare a identităţii naţionale, într-un proces de globalizare tot mai acerb. Jurnalistul 
ieşean, cu fiecare carte proprie nou apărută, reconfirmă utilitatea unei păreri avizate şi tranşant 
formulate, în peisajul literar contemporan. Prin abordarea multiplelor arii de activitate literară, 
INO sprijină şi motivează participarea tinerilor la actul de creaţie, descoperirea şi reinventarea 
individualităţii şi autenticităţii în/prin scris, îi încurajează pe autori să se autodepăşească, să înveţe 
să discearnă, să identifice şi să separe valoarea de nonvaloare, să urce tot mai sus în împlinirea 
aspiraţiilor proprii, oricât ar fi de înalte. 

De asemenea, răbdarea, voinţa, studiul îndelungat, imparţialitatea şi fermitatea, sunt 
recomandate ca fiind arme de neînvins în formarea şi definitivarea constituţiei literare a unui 
aspirant la titlul de scriitor. Se poate spune că INO rămâne un bastion al rezistenţei ieşene, moldave 
şi, de ce nu, naţionale, la nonvaloare, nonliteratură, şi la tot ceea ce poate prejudicia sau afecta - 
într-un fel sau altul - generozitatea şi frumuseţea oricărei întreprinderi literare. 

Suntem solidari întrutotul cu modul de a gândi şi de a acţiona al jurnalistului ieşean. Trebuie 
să realizăm cât mai curând, că există posibilitatea să plătim un preţ fabulos pentru nepăsarea 
şi indolenţa generală, aşa după cum bine spunea scriitoarea Rita Drumeș: Uneori ajungem să 
plătim noroiul mai scump decât aurul. Asta, pentru că nu mai distingem valorile de nonvalori.  

Gheorghe A. STROIA
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Irina-Ofelia Cosovanu

Présidente de l’Association Roumaine des Professeurs 
Francophones 

Association Roumaine des Professeurs Francophones

Membre de la Fédération Internationale des Professeurs de Français

46, rue Aleea Mihail Sadoveanu, 700 489, Iași, Roumanie

1990-2020 : 30 ans de vie associative pour le rayonnement 
du français et des valeurs de la francophonie

L’Association Roumaine des Professeurs Francophones est une association non-
gouvernementale, non-profit, autonome et apolitique fondée en 1990.

En mettant en place des sections régionales, l’ARPF a consolidé son assise nationale en 
comptant à présent 25 sections régionales et plus de 1200 membres.

L’Association Roumaine des Professeurs Francophones (intitulée jusqu’en 2016 l’Association 
Roumaine des Professeurs de Français) est membre de la Fédération Internationale des Professeurs 
de Français depuis  1991. Elle a pris une part active à la création de la C.E.C.O.  dont elle a assumé la 
présidence entre 1995-1999 par Dan Ion Nasta. Entre 2004-2008 Doina Spita a été vice -présidente 
de la même commission et puis présidente entre 2008-2016.  À ce titre la Roumanie  a accueilli le 
Colloque régional de la C.E.C.O. Formation initiale et continue des professeurs de français en Europe 
Centrale et Orientale et publié, avec le soutien du Secrétariat de la F.I.P.F., les Actes du Colloque.

Conformément au Statut, l’Association Roumaine des Professeurs Francophones a pour but 
l’actualisation des stratégies d’enseignement-apprentissage-évaluation de la langue française par la 
stimulation de l’intérêt des enseignants pour la formation continue, pour l’innovation didactique 
et pour la recherche scientifique et la motivation des élèves pour la connaissance de la langue et la 
littérature française et les éléments de civilisation spécifiques à l’espace francophone. L’association 
initie et soutient des partenariats, des projets éducatifs et la communication interculturelle dans le 
contexte de la francophonie et contribue à l’extension et à l’intensification du dialogue professionnel 
et de la réflexion pédagogique parmi les enseignants du réseau pré-universitaire et universitaire 
roumain.

L’année 2020 représente un moment important pour nous car notre association fêtera 30 
ans depuis sa création en 1990. On  sera ravis et honorés de célébrer en  même temps la Fédération 
Internationale des Professeurs de Français qui fêtera à son tour son 50 ième anniversaire.

Au fil de ces années notre Association a grandi, a réussi à mieux définir ses objectifs, en 
multipliant ses actions et ses ambitions dans un effort de professionnalisation et de reconnaissance.
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L’innovation pédagogique passe par l’analyse des pratiques, par l’engagement et la 
motivation personnelle, par la créativité, en conduisant au questionnement, à la réflexion, à la 
remise en question, à la recherche et finalement au changement. 

En tant qu’acteur et vecteur important de la francophonie dans notre pays les axes du Plan 
d’action de notre association ont engendré de nombreuses actions qui ont eu un grand impact 
au niveau régional, national ou international. Suivant les axes du Plan d’action les actions prévues 
chaque année ont répondu aux besoins de formation ressentis par nos membres en accord avec 
les évolutions sur le plan technologique, économique et social.

En accord avec le premier axe de notre plan d’action : promouvoir la diffusion de la 
langue française et de la culture francophone, notre association a organisé et diffusé au niveau 
de toutes les Sections régionales du pays les concours et les activités proposées aussi bien par 
les partenaires de l’ARPF  (FIPF, ABPF, Azur lingua, etc.) que celles proposées par les Sections 
régionales  (le Festival  Chants sons sur scène, initié par la Section de  Maramures,   le Festival 
National des Arts Combinés pour les Lycéens  Francophones “ Les arts en jeu sur scène initié par 
la Séction régionale de  Galaţi, Prix Interrégional Jeunes Auteurs  (PIJA),Section Bihor, Concours 
Belgique romane, Les amis francophones- festival-concurs de création francophone -Section 
Gorj, Jeu par le français -Section  Iași, Le Concours  Dis-moi dix mots que tu accueilles -Section 
Bucarest, Concours Le francophile,Volets: rhétorique, théâtre, musique et dessin - Section 
régionale Călăraşi, Le Concours  national de Traductions “Corneliu M. Popescu, Section  Vaslui, 
Un enfant qui lit est un enfant qui pense” ( A. de Saint Exupéry) Saint Nicolas t’apporte un 
livre initiés par la Section Bistriţa, Le Concours de langue  française pour les Lycées La techno 
roule   et le  Concours de langue française pour le collège  Le petit francophile initiés par la Section 
Satu Mare, Oui, je parle français en primaire, Le festival de la francophonie  initiés par la Section  
Mureş, De la lecture avant toute chose., Concours de lecture, La caravane de la langue française 
dans les maternelles, Noël dans le monde francophone, initiés par la  Section Dolj, Le  Festival de 
film de court-métrage “Le Gallophile- initié par la Section Vaslui. 

Dans le  cadre du deuxième axe : promouvoir des démarches innovantes dans 
l’enseignement du FLE  notre Association  a organisé des sessions annuelles de formation Partager 
pour s’enrichir à Iasi avec la participation des spécialistes reconnus de la didactique FLE et de la 
vie associative (autour de 200 participants annuellement, 10 éditions). L’ARPF est chaque année 
partenaire au Colloque de la francophonie, organisé par l’Université “Al I. Cuza.Tous les quatre 
ans des membres de notre assocition participent activement au Congrès Mondial des professeurs 
de français organisé par la Fédération Internationale des Professeurs de Français. De nombreux 
projets où l’ARPF a été partenaire ou qui en ont été initiés ont contribué à la formation continue 
de nos membres :

• Le déroulement du stage FIPF à Iasi, Français d’objectifs spécifiques, les 20-24 juin 2015

• La participation des membres de l’ARPF aux cours d’été de l’Université Louvain et à l’Université 
de Liège -3 semaines

• La participation aux cours d’été à Nice par l’Appel envoyé par Azurlingua, Bonjour de France

• Le développements des projets suivants : Projet Inforoutes – 2008, projet PROFIL FLE  pour le 
renouvellement de l’enseignement du français en Roumanie, projet TICE et enseignement 
bilingue francophone en Roumanie, Bulgarie et Moldavie (financement – fonds Inforoutes 
de l’O.I.F.)

• La rédaction et la soumission de plusieurs projets dans le cadre des Appels à projets FIPF : 
Entrepreneuriat numérique pour les élèves bilingues, Chants sons sur scène, Renouvellement 
des compétences professionnelles des formateurs de formateurs de l’Association Roumaine 
des Professeurs de Français, Le français sans frontières, Les médias en classe de FLE, les 
trois derniers projets étant retenus.

Une autre direction principale de nos actions a été celle d’assurer une meilleure visibilité de 
l’ARPF dans la communauté et sur le web. Dans ce sens -là nous pouvons évoquer la contribution 
de l’ARPF à la rédaction du Livre blanc de l’enseignement du français dans le monde, Congrès 
mondial de Liège, 2016.
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Pour ces mérites notre Association a reçu en 2015 le Diplôme Label GADIF en reconnaissance 
pour sa contribution à la défense et la promotion de la langue française en Roumanie.

De nombreuses activités et actions menées par l’ARPF visent à renforcer la visibilité 
des enseignants de français auprès des instances politiques nationales et européennes :

La promotion de la collaboration avec les partenaires institutionnels (L’Ambassade de la 
France à Bucarest, l’Institut Français, la Délégation Wallonie Bruxelles, Le Ministère de l’Education 
Nationale, L’Inspectorat Scolaire)

La réalisation du Protocol de collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale 

Prise de position et rédaction de plusieurs Lettres ouvertes adressées au Ministère de 
l’Enseignement au sujet de la diminution du nombre d’heures de français dans le programme 
scolaire, le choix de la langue étrangère à l’examen de baccalauréat, le nombre d’heures de 
français – langue seconde dans les lycées pédagogiques.

• Partenariat avec L’Association des Centres Internationaux Francophones des Lions Clubs de 
France ;

• Partenariat avec Francophonia de Nice, France.

Le Messager, la revue de notre association est actuellement en format électronique et 
est  publiée sur notre page de la plateforme FIPF http://arpf-rou.fipf.org/actualite/le-messager-
no-142016.

Tout en étant convaincue de sa noble mission et de son rôle l’Association Roumaine des 
Professeurs Francophones s’engage à continuer ses efforts et son travail en nourrissant l’espoir 
d’une francophonie rayonnante !

Rédigé par Irina-Ofelia Cosovanu

Présidente de l’Association Roumaine des Professeurs Francophones 
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Scriitorul care-şi merită numele – 
şi, cu deosebire, poetul – nu are 
nevoie de bani, ştiut fiind că el 

trebuie să se hrănească numai cu ambrozie 
şi nectar, adică vara cu dudele, corcoduşele 
şi vişinele de pe marginea drumurilor patriei, 
iar toamna cu nucile şi gutuile de prin parcuri; 
iarna şi primăvara devreme, dacă nu mai 
găseşte niscaiva porumbrele vinete prin 
hăţişuri, dumnealui trebuie să ajuneze, fiindcă 
alte fructe nu sînt şi ajunatul îi face bine la 
inspiraţie. Pe scurt, scriitorul – şi, mai ales, 
poetul – poate muri fără grijă, fiindcă nimeni 
nu are nevoie de el.

Nimeni nu are nevoie de el şi, totuşi, 
televiziunile, radiourile, revistele şi editurile 
îl caută şi îl cheamă. Prin urmare, chiar dacă 
ratingul emisiunilor literare e sub nivelul mării 
iar tirajele nu sînt astronomice, totuşi patronii 
sus-amintitelor instituţii umplu spaţiul editorial 
cu amărîtul de scriitor şi librăriile cu cărţile 
sale, cîştigîndu-şi existenţa şi ei, şi redactorii-
realizatorii lor, mai dînd de mîncare şi librarilor 
ori difuzorilor. Dar scriitorului nu-i dau nimic, 
fiindcă, după cum spuneam, trebuie să se 
hrănească doar cu nectar şi cu ambrozie, iar 
dacă nu-i convine, poate crăpa.

Chiar şi mort, scriitorul român care-şi 
merită numele speră să fie susţinut de editor, 

librar, redactor, reporter sau realizatorul 
cultural. Însă editorul e cu ochii numai pe 
cifra de vînzări iar librarul, copleşit de puhoiul 
de cărţi, le promovează şi el pe cele ai căror 
autori se arată mai insistenţi. Cît îl priveşte pe 
redactor/reporter/realizator – lui îi e totuna 
dacă invitatul său e un scriitor adevărat sau un 
impostor; cînd e sunat să i se anunţe un subiect 
de presă culturală interesant, e nervos că a fost 
trezit din somn iar cînd e întrebat de scriitorul 
intervievat dacă a citit vreuna din cărţile lui, îi 
răspunde mirat: “păi, dacă ţi-aş citi opera, cînd 
aş mai avea timp să-mi fac meseria?”

Scriitorul care-şi merită numele – şi, mai 
ales, poetul – pleacă atunci ochii, copleşit de 
vină. Da, ştie, nimeni din lumea asta nu are 
nevoie de el.

Scriitorul…

Mariana Codruț – scriitor
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Fraieri din toată lumea, uniți-vă!
Fraierul este o specie umană care 

creşte peste tot în lume, adică şi în ţinuturile 
temperate, şi în cele calde, şi în cele reci; în 
cătunele uitate de Dumnezeu, în comune 
înfloritoare, în tîrguşoare, tîrguri şi metropole, 
în oaze şi iglu-uri, la munte sau la şes; sub 
dictaturi, în regimuri democratice etc. Sînt apoi 
fraieri permanenţi şi fraieri cu intermitenţă 
(nimeni nu e perfect!). Am convingerea că 
nu există fiinţă care să nu fi cunoscut măcar 
episodic starea de fraier – însă nu norma 
interesează aici, ci... excepţiile, adică fraierii 
permanenţi.

Cum nu se fac statistici privitoare la 
ei, nu am idee dacă în lume domină numeric 
cei din categoria sexului slab sau a celui tare, 
dacă mor tineri sau sînt longevivi. Și blonzi, 
şi bruni, şi slabi, şi graşi, şi înalţi, şi scunzi – e 
greu să le faci, din punct de vedere fizic, un 
portret-robot. Poate că privirea ar constitui 
un indiciu, numai că ea poate fi jucată sau 
e, pînă la urmă, ceva inefabil, nu-i aşa? Deci 
fie nu e un argument forte, fie nu are şanse 
să poată fi prinsă într-un astfel de portret. 
Cu toate astea, aş zice – dar nu bag mîna în 
foc – că privirea fraierului e, cel mai adesea, 
uşor de citit. De aceea, unii, care-şi dau singuri 
seama că-s fraieri (de fapt, cei mai mulţi îşi dau 
seama, fraierilor nu inteligenţa le lipseşte), dar 
funciarmente n-au ce face, îşi pun o mască de 
duri. Însă, Dumnezeu să mă ierte, masca nu e 
o funcţie şi, nefiind o funcţie, nu e capabi-
lă să creeze organul, cum se zice… Totuşi, 
din punct de vedere moral, se poate încerca o 
schiţă de portret-robot al fraierului: e naiv, 
dă pe dinafară de sinceritate, de genero zitate 
şi altruism, e uşor de jignit – pe scurt, e un ins 
complet fără spirit practic. De regulă, fraierul 
îşi face cu toată buna-credinţă meseria, 
părîndu-i-se de prost gust să contabilizeze un 
astfel de lucru ca un titlu de glorie (deşi, de 
pildă în agitaţia tranziţiei româneşti, a-ţi face 
treaba cu bună-credinţă e chiar un titlu de 
glorie). Asta îl costă, fiindcă reuşita la noi vine 
mai cu seamă din imaginea cît mai gonflată 
care nu se face în... anonimatul sălilor de 
cursuri, în spitale, institute, arhive etc., ci sub 
lumina reflectoarelor, adică la TV, în partide, la 
tribune, sub ochii şefilor, dînd din clanţă cît 
mai sonor şi din coate cît mai aplicat, agăţîndu-
ţi la rever titluri cît mai pompoase etc.

Care va să zică, dacă fraierul dovedeşte 
mai totdeauna competenţă ori cel puţin 
onestitate în munca pe care o face, în ce 
priveşte priceperea, aptitudinile lui pentru 
public relations se apropie mai curînd de zero 
barat. Dovadă stă faptul că, atunci cînd ajunge 

la ananghie şi îşi propune să devină mai şmecher 
ori chiar dur, ca să-şi obţină drepturile, o dă la 
sigur în bară: fie susţine pe cine nu trebuie, 
fie spune lucruri care nu trebuie spuse, adică 
scuipă în sus, fie se scumpeşte la tărîţe şi se 
ieftineşte la făină – ce mai, diplomaţia nu face 
casă bună cu el!

Fraierul nu trebuie însă confundat în nici 
un caz cu prostul şi nici, fără enormă exagerare, 
cu “idiotul” lui Dostoievski; e acel individ care, 
curtat să intre într-o asociaţie (ligă, partid...), 
poate accepta, pentru că, orice s-ar spune, 
e o fiinţă sociabilă. Dar curînd va descoperi 
că a fost curtat să adere numai pentru că 
numele lui e suficient de bun ca să se caţăre 
pe umerii săi altul, mai cu moţ, în drumul spre 
vîrful piramidei cu toate beneficiile la vedere. 
Beneficii care pe fraier nu-l vor găsi în veci 
şi pururi, el fiind bun doar pentru ceea ce se 
cheamă o masă de manevră mai selectivă. Tot 
fraierul e cel al cărui nume e folosit pentru a 
da credibilitate unei publicaţii, unei fundaţii, 
unui institut de cercetare etc. –, deşi rar se 
poate întîmpla să ocupe el însuşi vreun post 
mai bine remunerat acolo. Numele fraierului e 
de dorit pe stema grupului ori colectivului cu 
pricina cu atît mai mult cînd competenţa ori 
consistenţa morală ale acelora sînt contestabile 
şi contestate. Aşa că, nesmintit, cînd trebuie 
rezolvate chestii grele sau scoase castane din 
foc, el va fi împins în faţă drept “specialist”. 
La plată însă, va fi sărit, ca întotdeauna. 
Dacă protestează, intră într-o moară a dracului 
pusă în mişcare de ceilalţi: cum-necum, hocus-
pocus, i se bagă capra în casă (adică i se neagă 
competenţa tocmai dovedită), apoi i se scoate 
capra din casă, adică... i se face cadou ceea 
ce avea deja: propria competenţă! Nu e asta 
o recompensă? Deseori, l-am întîlnit parazitat 
de inşi care, acţionînd individual şi în interes 
propriu, îşi fac loc în lume, dobîndesc un 
anume credit vînturîndu-i numele sau etalînd 
relaţia lor cu el. Oricum ar da-o, fraierul va 
fi mereu fraierit la bani, pentru că nu ştie să 
negocieze iar nepriceperea lui miroase de la o 
poştă. Orgolios, trînteşte uşa în urmă şi o ia de 
la capăt, uitînd vorba “cine-şi schimbă stăpînii, 
slugă îmbătrîneşte”.

Cu toate aceste uriaşe defecte, existenţa 
fraierilor e foarte necesară în echilibrul 
mundan, pentru că, după cum aţi văzut mai 
sus, pe seama lor prosperă ceilalţi. A nu se 
înţelege de aici că toţi ceilalţi sînt obligatoriu 
nişte proşti şi ticăloşi fără pereche sau că 
fraierii sînt fără excepţie nişte sfinţi. Înclin să 
cred, totuşi, că de regulă fraierii permanenţi se 
recrutează dintre oamenii cu un mai pronunţat 
contur moral. Dumnezeu cu mila! Sau, ceva mai 
constructiv, fraieri din toată lumea, uniţi-vă!
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O martiră: limba română
Spectacolul lingvistic pe care îl dau 

azi în presa scrisă şi audiovizuală cam 80% 
dintre “actanţi” e de coşmar. Politicieni, 
administratori,  jurnalişti,  profesori,  vipuri  şi  
vipuşti  de  toate vîrstele hăcuiesc, pur şi simplu, 
limba română. Proprietatea termenilor, regulile 
morfologiei, sintaxei, de punctuaţie, accentul 
şi topica nu au pentru ei nici o semnificaţie. 
Dacă nu mai am resurse nici să rîd cînd găsesc 
fortuitul confundat cu forțatul sau evazivul cu 
evazatul; dacă, fatalmente, din cauza enormei 
frecvenţe, m-am... obişnuit  cu virgula altora 
dintre subiect şi predicat ori dintre verb şi  
complementul  direct  sau  cu  acordul  greşit  al  
adjectivului posesiv-genitival cu substantivul 
deter mi nat –, apoi răsuceala frazelor pînă la 
a nu mai ghici mesajul intenţionat continuă 
să mă nedumirească: oare de ce nu scriu sau 
vorbesc oamenii aşa cum respiră, simplu, logic, 
“de la sine”?, mă tot întreb. Și am ajuns la 

ideea că numai un gînd confuz poate naşte o 
frază confuză, că numai cine nu gîndeşte bine, 
adică logic şi coerent, nu vorbeşte sau nu scrie 
bine, adică logic şi coerent! Cum spectacolul 
înspăimîntător al celor care vorbesc sau scriu 
agramat, după cum spuneam, e ceva curent la 
noi, concluzia că în România tranziţiei puţini 
oameni gîndesc logic şi coerent se impune de 
la sine. Dată fiind situaţia albastră din aproape 
toate domeniile, aş zice că o asemenea 
concluzie nici nu pare deplasată.

Dacă semnele de circulaţie şi Codul 
rutier ar urma “regulile” gramaticale folosite 
de cam 80% dintre români, ce mai carnagiu 
ar fi pe drumurile, şoselele şi străzile patriei 
noastre!

Mariana Codruț
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CRISTIAN UNGUREANU - Conferențiar univ.dr.,Universitatea de Arte 
“George Enescu”, Iași, 

- O expoziţie deosebitǎ a artistului vizual Cristian Ungureanu, care a 
fost prezentǎ ȋn perioada 29 oct - 24 nov 2019 la Muzeul de Artă din cadrul 
Complexului Muzeal Naţional “Moldova” Iaşi, în parteneriat cu Centre International de Recherches 
et Etudes Transdisciplinaires Paris, Universitatea Naţională de Arte “George Enescu” Iaşi, 
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi şi Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Iaşi.

- Artistul revizitează cele 
mai cunoscute capodopere ale 
istoriei artei europene pentru 
a le dezvălui profilul ascuns, 
geometria lor secretă şi simbolică. 
Reconstrucţii virtuale ale unor 
schiţe de compoziţie, în “metru 
antic”, ale unor picturi celebre, 
precum Icoana “Sfînta Treime” 
a lui Rubliov, “Altarul din Ghent” 
al fraţilor van Eyck sau modulul 
coloanei lui Brâncuşi. Instalaţia 
sculpturală “Pământ de la Tîrgu 
Jiu este o replică ludică la “Air de 
Paris” a lui Marcel Duchamp” (am 
citat din “Adevărul”).

Ȋn permanentǎ cǎutare a 
adevǎrului şi al poeziei exprimate 
prin culoare aceastǎ expoziţie ne-a 
dezvǎluit aspiraţia artistului spre 
ordinea superioarǎ a geometriei. Culoarea şi prezentarea nu se pierd in labirintul fascinant al 
expresiei plastice, devin semn al preciziei, fǎrǎ sǎ frustreze aşteptǎrile estetice.  Ȋn lucrǎrile sale 
artistul nu arată doar armonia şi frumuseţea pentru a se bucura de ea, ne este prezentată o 
concepţie despre artǎ care încearcă să se ancoreze într-o tradiţie ancestrală. Geometria sacră 
poartă în cadrul ei o forţă simbolică care pare atemporală şi universală şi doar gradul dezvoltării 
sale distinge epocile. Nu a fost contrazisǎ niciodată în istoria artei. Estetica Artei Sacre ne duce 
direct la Celestial,rezumă ceea ce umanitatea are în comun, adânc în sine. Convertirea infinitului 
şi sacrului ȋn imagini, face ca acestea sǎ coincidǎ cu o viziune intelectualǎ enigmaticǎ şi interpretare 

inepuizabilǎ. Incantaţii magice ale 
formelor cu ȋnţelesuri supra-ascunse care 
se doresc o ȋnnoire a limbajului plastic.Un 
dialog implicit cu poezia formelor, cǎutari 
febrile ale unei perfecţiuni chemate sǎ se 
arate. Dedicat total artei, Cristian 
Ungureanu este artistul veşnic indragostit 
de divinul geometriei. Profet al neantului 
existenţial care pune geometria ȋn luminǎ 
şi culoare, care experimenteazǎ vitalitatea 
formei şi creazǎ unitate ȋntre sensibil şi 
spiritual. Tehnica sa extraordinarǎ este 
pusǎ ȋn serviciul geometriei secrete şi 
simbolice, punctul de plecare al ȋntregii 
realitǎţi, armonia cosmosului, o obsesie a 
ȋnceputurilor, o acostare ȋn transcendent, 
o invitaţie la o meditaţie filosoficǎ.

Muzica sferelor
(Geometria secretă a picturii europene)
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Cristian Ungureanu - motivare, suflet, talent, sacru şi profan, un nivel artistic care 
rar se poate atinge. Lucrǎrile sale reprezintǎ un moment al alegoriilor, al multimorfozǎrilor, al 
deschiderilor universale, al coborậrii pe verticala esenţei.

Anca Cheaito

Cristian UNGUREANU

•  Conferentiar univ.dr., Universitatea de Arte “George Enescu”, Iaşi, România, din 2005

•  Membru al Școlii Doctorale – Arte Vizuale, în cadrul Departamentului Studii Universitare 
de Doctorat al UNAGE Iaşi, din ian 2016

• Membru al UAP Romania- Filiala Iasi, din 2009

• Membru al CIRET (Centre International de Recherches et Etudes Transdisciplinaires) 
Paris

• Preşedinte al Asociaţiei Absolvenţilor U.A.G.E. Iaşi, din 2013

• Membru în echipa editorială a revistei ANASTASIS, international peer-reviewed journal 
of Research in Medieval Culture and Art

• Coautor al cursului academic transdisciplinar “Stimularea Creativităţii - la Facultatea de 
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului “Cristofor Simionescu” – TUIASI (2017, 2018)

• Cristian Ungureanu colaborează cu galeria DANA, Iaşi, România
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Sabin Pautza este un recunoscut 
compozitor, doctor în muzică și profesor 
universitar.

Sfârşitul de februarie al acestui an 
a avut înfăţişarea unei rugăciuni 
comune. 28 februarie, ora 16.00 a 

fost momentul dezvelirii creaţiei, al încununării 
unei lucrări ce-şi are rădăcinile în nu mai puţin 
de 22 de ani, cu ocazia celei de-a XXII a ediţii a 
Colocviului Naţional de Muzicologie, dar, dacă 
ar fi să ne gândim la cheia de boltă a edificiului 
spiritual la care am fost părtaşi, atunci anii sunt 
mult mai mulţi, 77, vârsta pe care a împlinit-o 
de curând compozitorul, profesorul, dirijorul, 
orchestratorul, MAESTRUL Sabin Pautza, cel 
căruia i-a fost dedicat evenimentul din acest 
an, “personalitate emblematică a culturii 
muzicale naţionale şi internaţionale, ctitor de 
Școală muzicală ieşeană modernă”, aşa cum 
notează Maria Georgeta Popescu în paginile 
de început al celui de-al XV lea volum de Studii 
de muzicologie tipărit la Editura Artes, volum 
îngrijit şi în acest an de conf.univ.dr. Diana 
Andron, omul-carte, aşa cum îmi place să 
le spun celor care fac din manuscrise, texte, 
cărticele… adevărata operă de artă, CARTEA.

Sunt câteva luni de când caut materialele 
necesare pentru a pune umărul la zidire… Mai 
întâi am căutat albumul The Best of Sabin 
Pautza (album cu creaţii în genul muzicii uşoare 
şi jazz). Îl primisem de la Maestru împreună cu 
un banc spus cu antologica-i stare de bine 
absolut. Am purtat albumul multă vreme cu 

mine încercând să găsesc formula potrivită 
pentru a da viaţă “aripilor tinereţii mele”, 
“iubirii tale”. Da. Mi-aş fi dorit ca la momentul 
28 februarie să cânt măcar trei dintre lucrările 
de pe album: Aripi tinereţii mele, Iubirea ta sau 
Răsfoind un album… adevărate înrâuriri de 
soare, linişte şi pace. Aş fi vrut să dăruiesc. 
Studenţilor mei, colegilor, foştilor mei profesori, 
muzicienilor de ieri, de azi şi de mâine… 
Maestrului! Nu a fost să fie. În lipsa sunetului 
ziditor, am ales să caut între slove făurite din 
simţiri. Și tot caut. Și zidesc. Speranţa mea este 
că vor mai fi mulţi ani în care februarie să 
rămână nu doar un pretext de întâlnire, ci 
motiv de amintire, de bucurie şi de lăuntrice 
împliniri.

Ambianţa creată în Sala Eduard 
Caudella din Casa Balş mi-a dat sentimentul 
unei catedrale. Spaţialitatea a fost relevată 
de prezenţa unui auditoriu cu totul special 
alcătuit din oameni veniţi precum duminica 
la Sfânta Liturghie, în bătaia clopotelor prin 
chemarea stăruitorilor întru credinţa în 
înaltele valori spirituale. Publicul. Studenţi, 
profesori, foşti colegi ai Maestrului, artişti de 
mare însemnătate pentru cultura universală, 
prieteni, foşti discipoli… Prezenţi în carne şi 
oase sau doar prin intermediul unor gânduri 
întipărite pe ecranul sălii şi în rânduri de carte, 
cei care au ţinut să îi aducă Maestrului Sabin 
Pautza un gând de mulţumire, de prietenie, de 
speranţă… au fost mulţi.

În mijlocul nostru, dar parcă plasat 
cumva în secţiunea de aur(!) a incintei, a scenei, 
a confortabilei canapelei, Maestrul a zăbovit 
pentru câteva ore bune ascultând confesiuni, 
respirând acelaşi aer al desăvârşirii artistice, 
parcă bând din potirul cu seminţele fertile 
ale creaţiei. Pentru că pe Maestru îl inspiră 
oamenii, cuvântul.

Seara a debutat cu un cuvânt vizibil 
emoţionat şi emoţionant al doamnei profesor 
Maria Georgeta Popescu, omul care face 

Sabin Pautza la ceas aniversar

MIHAELA LOREDANA 
GȂRLEA  

colaborator Revista MIGALo
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posibilă an de an Întâlnirea. Prilej de consistente 
legături afective, punţi între generaţii, 
înălţătoare conexiuni interumane, puternice 
revelaţii şi aduceri aminte.

Sunetul, entitate liant între materie 
şi spirit a fost adus în deschiderea serii de 
Corul de Cameră al Filarmonicii Moldova 
VOX ART’IS dirijat înălţător de lect.univ.dr. 
Bogdan Cojocaru, glasuri eminamente divine, 
coborâte parcă din spaţii necuprinse şi aduse 
în interpretarea poemului coral Velerim şi Veler 
Doamne, precum şi în lucrarea Sări mândra, 
sări dragă, amintind de răsărituri şi apusuri 
ale satului românesc, fie în leagănul crucii din 
vârful dealului, fie în gâlceava gospodarilor 
“buni de gură” printre uliţe…

Seara s-a concretizat cu aducerea 
progresiv-succesivă a unor gânduri din partea 
diferitelor personalităţi ale culturii româneşti, 
ca într-un ritual. Astfel, nou învestitul Rector 
al Universităţii Naţionale de Arte “George 
Enescu” din Iaşi, profesorul universitar doctor 
Aurelian Bălăiţă şi-a făcut simţită prezenţa 
în mod discret şi elegant printr-o sinceră şi 
scurtă urare plină de speranţă cu privire la 
continuarea colocviului pe cât mai mulţi ani 
înainte. Preşedintele de onoare al colocviului, 
domnul profesor universitar doctor Gheorghe 
Duţică, a apreciat mai întâi valoarea volumului 
de Studii de Muzicologie, pe care îl găseşte 
de la an la an mai “plin de prestanţă”, cu 
sublinierea importanţei alinierii pe aripile 
muzicologiei a tinerei generaţii, elevii, alături 
de studenţi, masteranzi, profesori, cercetători. 
Cât priveşte secţiunea In Honorem ce l-a avut 
anul acesta în mijlocul atenţiei noastre pe 
plurivalentul muzician Sabin Pautza, profesorul 
şi compozitorul Gheorghe Duţică îl plasează 
pe Maestru într-o dimensiune aparte, aceea 
în care omul, conştient de valoarea sa, se 
eliberează de orice fel de îngrădire, conferind 
celor din jur la rândul său o anumită libertate 
de percepţie asupra lucrurilor, un fel de a 
vedea adevărul artistic prin prisma însuşirilor, a 
competenţelor celui ce îl defineşte: “În preajma 
lui Sabin Pautza trebuie să te debarasezi de 
orice fel de protocoale şi stereotipuri şi clişee 
pentru că Sabin Pautza când vine la Iaşi este 
la el acasă, iar când vine la noi la universitate 
este de-al casei. A fost profesor, dirijor, 
creator ani şi ani de zile pe aceste meleaguri. 
Sabin Pautza este un muzician plurivalent, 
un muzician cu o deschidere deosebită către 
tradiţie şi noutate în acelaşi timp”, ne-a spus 
Gheorghe Duţică. Mai târziu, în cadrul aceluiaşi 
eveniment, aveam să aflăm că înainte de a-l 
cunoaşte personal pe Maestrul Sabin Pautza, 
studentul de atunci Gheorghe Duţică i-a 
descoperit mai întâi muzica acestuia, o muzică 

scrisă într-o “perioadă de căutare a identităţii, 
într-o invazie de orientări şi direcţii”: “În faţa 
noastră avem un compozitor modern, autentic 
modern care a trecut proba timpului. Muzica 
lui Sabin Pautza, de la cântecele de copii până 
la complexitatea cvartetelor este o muzică ce 
rezistă în timp, o muzică pe care doreşti să o 
reasculţi (criteriu axiologic aparent simplu sau 
banal). L-am descoperit pe Sabin Pautza în 
calitate de compozitor rarisim pentru că a reuşi 
să scrii în atâtea maniere şi în atâtea tehnici şi 
să scrii la fel de bine, să fii la fel de convingător, 
la fel de plăcut este un lucru rar, mai ales în 
această zonă a muzicii contemporane şi a ceea 
ce s-a întâmplat în ultimii 50-60 de ani în artă, 
în general, şi în muzică, în particular”, ne-a 
mărturisit Gheorghe Duţică.

A urmat profesorul universitar doctor 
Romeo Cozma care a început prin a mulţumi 
pentru şansa şi imensa generozitate pe care 
Maestrul i le-a oferit, acelea de a-i fi profesor 
şi, mai târziu, “un prieten apropiat”. Profesorul 
şi compozitorul Romeo Cozma şi-a amintit 
cu nostalgie anii de liceu când cânta cu corul 
şcolii prime audiţii compuse de Sabin Pautza, 
rememorând şi uimirea ce începuse să îşi facă 
loc în mintea copilului de atunci cu privire 
la gândirea muzicală a tânărului compozitor 
Sabin Pautza: “Am avut şansa să asist la multe 
din capodoperele sale care s-au născut de-a 
lungul timpului în perioada în care am fost 
student şi, evident, eram fascinat de uşurinţa 
cu care reuşea să găsească noi idei muzicale”, 
enumerând diferite prilejuri de a pătrunde în 
laboratorul de creaţie al Maestrului, ocazii 
pentru care îi rămâne veşnic recunoscător 
acestuia.

Doamna lector universitar doctor Anca 
Sârbu a păşit în scurta intervenţie cu pasul şi 
glasul unui copil. Un copil ascultător, cuminte, 
silitor şi conştient. Măreţia Maestrului Sabin 
Pautza e venit cel puţin din cele trei cuvinte care 
au tăiat sala de-a lungul şi de-a latul: “Maestrul 
Sabin Pautza este maestrul maeştrilor mei”. Aş 
putea pune punct la tot acest articol în acest 
moment, considerând că aceste trei cuvinte 
spun despre toate cursurile, creaţiile, întâlnirile, 
discipolii, diplomele, titlurile, absolut tot ce l-a 
făcut pe Sabin Pautza ceea ce este astăzi pentru 
noi toţi. Maestrul maeştrilor…! “Maestrul fără 
vârstă, mereu actual, mereu activ”, iar el, Sabin 
Pautza nu a pierdut ocazia de a ne face să 
râdem ca la unul din bancurile cu care ne îmbie 
cu fiecare ocazie: “Mai spune o dată asta cu 
vârsta!”, iar noi… am zâmbit, ba chiar unii am 
râs fără crispare, cu nostalgie, cu speranţă. Cu 
speranţa că anii aceştia vor reveni iar şi iar, iar 
Maestrul, noi şi lumea vom fi tot aici. Tot aici… 
pe Pământ.
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Anca Sârbu a continuat prin a da citire 
unui fragment din articolul Sabin Pautza – 
Proiecţie biografică sau despre fascinaţia 
muzicii, text pe care îl puteţi lectura integral în 
volumul al XV lea de Studii de Muzicologie, la 
secţiunea Cadre didactice, pagina 242.

Vocea bine articulată a directorului 
TVR Iaşi Vasile Arhire, cu o dicţie impecabilă 
şi un timbru cu o amprentă profund personală 
(specifică vocilor de radio şi televiziune) ne-a 
invitat să urmărim câteva “imagini cu care s-a 
jucat”, “cu viaţa maestrului Sabin Păutza pusă 
pe celuloid. Sabin Pautza ar putea fi un personaj 
de film, dar nu de film documentar, ci chiar de 
film artistic în care să-şi joace chiar rolul său”. 
Și au urmat imaginile…

Spiritual, sensibil, Sabin Pautza apare 
în montajul video pe aleile Parcului Copou cu 
amintiri ce vin de dincolo de timp, cu povestiri 
despre origini, arbore genealogic, înfăptuiri 
artistice (Corul studenţesc Animosi cu tot ce a 
însemnat acesta), despre plecarea în America, 
despre identitatea creaţiei sale – definită de 
compozitor ca fiind creaţie românească, despre 
Leonard Bernstein, despre Dumnezeu… Imagini 
însoţite sonor de frânturi de creaţie.

Sabin Pautza în lacrimi… Sabin Pautza, 
uriaşul compozitor român care a primit de-a 
lungul timpului elogii la cel mai înalt nivel, 
de la Regele Mihai I al României şi până la 
Preşedinţia SUA, Sabin Pautza, personalitate 
clasată în primii 2000 de americani (1993, 
1995), cetăţean de onoare al oraşului Plainfield 
din New Jersey şi Reşiţa, România, cu două 
titluri Doctor Honoris Causa…: “Iaşiul a fost 
oraşul care mi-a oferit tot. Cred că nicăieri în 
lume n-aş fi primit, la vârsta când am împlinit 
eu 22 de ani, nu aş fi primit atâtea şi în atâtea 
feluri cât mi-a oferit mie Iaşiul. Am întâlnit 
aici artişti mari, poeţi mari, actori, pictori, unii 
dintre ei sunt şi acum, mă întâlnesc cu ei, alţii 
nu mai sunt…”. Ne-am amintit cu toţii de Emil 
Brumaru, Mihai Ursachi, Dan Hatmanu, Cornel 
Ionescu, Francisc Bartok, “Ganju şi Gavrilean 
care nu mai sunt… Și actorii mei… Țin minte 
că am venit să îi văd pe prietenii mei, Sergiu 
Tudose şi Cuchi Gheorghiu… Erau la fel cum îi 
ştiam eu când le scriam muzicile pieselor lor 
de teatru. Era aici Cătălina Buzoianu care nu 
mă voia decât pe mine să îi scriu muzica. A 
fost Sorana Coroamă! Ce minte, ce regizoare 
a fost…”, momente de mare tristeţe şi părere 
de rău pentru întreg auditoriul catedralei 
spirituale, Sala Eduard Caudella.

Pictorul Liviu Suhar, profesor universitar 
doctor, prieten apropiat al Maestrului ne-a 
mărturisit mai întâi un paradox al existenţei 
domniei sale şi anume aceea că întotdeauna a 

avut afinităţi mult mai consistente cu muzicienii 
şi poeţii, decât cu artiştii plastici. Liviu Suhar 
ne-a relevat o faţetă mai puţin cunoscută a 
maestrului Sabin Pautza: “Lumea nu prea ştie, 
dar Sabin Pautza, dacă îi daţi pe mână nişte dălţi 
şi o bucată de lemn o să vă facă o sculptură 
excepţională. Este un mare meşter care 
gândeşte şi în acest fel. De altfel, muzica lui, 
dacă o ascultăm şi încercăm să o descoperim în 
profunzimea sa, ne putem imagina că undeva 
are în mână o daltă şi un ciocan, că bate nişte 
ritmuri care devin muzicale”.

Morel Koren fost discipol al maestrului 
Sabin Pautza, ne-a împărtăşit numeroase 
amintiri pe care le are împreună cu acesta, 
dar mai ales dorinţa imensă a domniei sale de 
a re-organiza o repetiţie şi chiar un concert 
cu membri ai Corului Studenţesc Animosi. 
Discursul plin de nostalgie al domniei sale 
apare în mare parte şi în volumul menţionat 
mai sus, la Secţiunea In Honorem Sabin Pautza, 
pagina 17.

Din public, profesorul Ilie Hrubaru, 
glumeţ şi vădit emoţionat a confirmat amintirile 
cu Animosi şi câştigul pe care îl simte prin faptul 
că a studiat cu maestrul Sabin Pautza.

Profesorul universitar doctor Dan 
Prelipcean, violoncelist al Cvartetului Voces a 
adus mai întâi un omagiu profesorilor care 
au format generaţia domniei sale, “generaţia 
de aur a Conservatorului ieşean”, sintagmă 
justificată de valoarea incontestabilă a mai 
multor muzicieni, profesori, mari oameni de 
artă: “Rectorul Conservatorului de atunci, cel 
care a reînfiinţat Conservatorul de muzică 
în anii ’60, Achim Stoia, apoi eminentul şi 
eruditul profesor George Pascu, precum şi 
profesorul universitar doctor, viitor Rector 
al Conservatorului, pe atunci Decan, Mihail 
Cozmei”. Un accent deosebit în discursul 
profesorului Dan Prelipcean a căzut pe nivelul 
învăţământului din acele timpuri, când, a 
spus domnia sa “Toţi cei nouă profesori de 
la Instrumentele cu coarde îşi făceau timp să 
îi asculte pe toţi studenţii. Și aşa făceau şi cei 
de la Suflători şi cei de la Pian. Aceşti eminenţi 
profesori care ne-au format pe noi şi ne-au 
deschis drumul către marea performanţă 
erau Alexandru Garabet, Gheorghe Sîrbu, 
Leonid Popovici, Ștefan Lori – vioară. Marcos 
Gaspar, Gheorghe Haag – viola, eminentul meu 
profesor, Gheorghe Rus – violoncel şi Silviu 
Varvaroi – contrabas.

Din discursul domniei sale aflăm că 
invitatul evenimentului, Maestrul Sabin Pautza 
face parte dintr-un grup de trei profesori 
desăvârşiţi aduşi la Iaşi de profesorul Achim 
Stoia: Anton Zeman, Vasile Spătărelu şi “cel mai 
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tânăr, care la 22 de ani a intrat în Conservator 
în costum de soldat” Sabin Pautza, la vremea 
aceea profesor de armonie.

După relevări de amintiri legate de două 
mari capodopere ale maestrului Cvartetul de 
coarde nr. 3 şi Cvartetul nr. 4 “Ludus Modalis” 
a urmat o video-audiţie document cu Cvartetul 
de coarde nr. 3 în interpretarea Cvartetului 
Voces, “o lucrare senzaţională”, aşa cum o 
caracterizează muzicianul Dan Prelipcean, 
creaţie cu care profesorul îşi aminteşte de 
succesul fulminant din 1978 la Întâlnirile 
muzicienilor tineri de la Bayreuth, oraşul lui 
Wagner, a cărei scriitură se încheie cu un 
“bocet” în care apare şi vocea umană şi bătăi de 
cuie într-un sicriu imaginar folosind un ciocănel 
de percuţie, elemente de compoziţie de mare 
impact pentru publicul german şi nu numai.

Spre finalul Întâlnirii, realizatorul de 
emisiuni radio, promotor al evenimentelor 
culturale de înaltă ţinută, Daniela Vlad, a venit 
cu o metaforă ancorată profund în realitatea 
actuală legată de panica generată de virusul 
gripal care a făcut prăpăd în lume (Coronavirus), 
ea creând o analogie cu un virus sută la sută 
prezent în Sala Eduard Caudella, “virusul Pautza 
care din nefericire nu se ia”… Daniela Vlad şi-a 
exprimat şi verbal (dar şi în scris în volum, la 
pagina 22) uimirea pentru ceea ce a însemnat 
Oratoriul “Strigoii” de George Enescu, 
reconstruit de Cornel Țăranu şi orchestrat de 
Maestrul Nostru!

Seara de 28 februarie a avut un dublu 
final în interpretarea inconfundabilă şi 
irepetabilă a Maestrului Sabin Pautza, nu înainte 
de a ne face cunoştinţă cu textiera liedurilor 
domniei sale, preferata Maestrului, o revelaţie 
pentru mulţi dintre noi, doamna Carmen 
Pasat: pe de o parte, profesorul, pianistul, 
compozitorul şi orchestratorul Sabin Pautza 
ne-a adus lămuriri deosebit de interesante 
cu privire la compoziţiile puse în discuţie în 
intervenţiile vorbitorilor, apoi ne-a purtat prin 
armonia BACH, apoi prin scurte exemplificări 
la pian despre cum putem descoperi armonia 
în ipostaze clasice şi jazzistice, mergând până 
la interpretarea unei bossanove (în amintirea 
marelui Richard Oschanitzky de la care a învăţat 
acest gen muzical prin 1961) şi pe de altă parte, 
omul creator de bancuri care ne-a citit câteva 
din bancurile culese sau scrise chiar de domnia 
sa, “secţiune” ce a scos la iveală şi spiritul ludic 
al Maestrului, pentru cei care nu îl cunosc 
în afara pupitrului dirijoral, al creatorului şi 
profesorului.

Ca un epilog, în formulă de cvartet, 
studenţi, masteranzi şi doctoranzi, membri sau 
colaboratori ai Ansamblului de jazz şi muzică 
uşoară al Universităţii Naţionale de Arte “George 
Enescu” din Iaşi, coordonaţi de conf.univ.dr. 
Dan Spânu au lăsat muzica bossanovei să spună 
un ultim cuvânt pentru o seară de plămădiri şi 
zidiri în orizonturi infinite…

Felicitări întregii echipe a Colocviului 
Național de Muzicologie, ediția 2020!
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Pentru Cǎtǎlina Frậncu, lectura este o experienţă propriu-zisă, 
face parte din viaţă, este o formă de a trăi, iar ȋn traduceri, 
dincolo de text, ȋntậlnim o persoanǎ ȋn permanenta cǎutare 

a adevǎrului ȋn poezie. Lucrarea tradusǎ se citeşte drept un poem 
original, toate formele tehnice sunt valide, o fineţe şi un talent poetic 
deosebit care ȋmbogǎteşte modul ȋn care poemul original este citit.. 
Cǎtǎlina Frậncu este un actor cu multe roluri ȋn care vocea sa personalǎ 
este auzitǎ, un traducǎtor bun artizan al cuvậntului care ȋncearcǎ sǎ 
atingǎ prin literǎ spiritul. Munca de traducǎtor este o metamorfozǎ, insuflǎ viaţǎ nouǎ poeziei. 

A urmat Facultatea de Litere a Universitậţii ‘’Alexandru Ioan Cuza’’, din Iaşi, unde, la 
terminarea studiilor, a fost asistent la Catedra de literatura romậnǎ şi universalǎ, vreme de 10 ani . 
A funcţionat apoi ca profesor de Limba şi Literatura romậnǎ la Liceul Sanitar, la Colegiul ‘’Costache 
Negruzzi’’ şi la Colegiul de Artǎ ‘’Octav Bǎncilǎ’’. Ȋn 1976, a susţinut un doctorat ȋn lingvisticǎ. 
A tradus din Antonia Pozzi, Pierluigi Cappello,Oscar Vladislas de Lubicz Milosz, Yves Bonnefoy, 
Santo Lo Curzio, Emily Dickinson ..., autori editaţi ȋn regie proprie la editura ‘’Pim’’. La editura 
‘’Cartea Romậneascǎ’’ educaţional a apǎrut Antonia Pozzi, ‘’Cerul ȋn mine - Il cielo in me’’ - editie 
bilingvǎ. De menţionat ca autorii de mai sus nu au fost traduşi ȋn limba romậnǎ pậnǎ acum, dar 
sunt mari scriitori ai secolului xx. Ȋn aşteptare la ‘’Cartea Romậneascǎ’’ : Yves Bonnefoy, ‘’Mereu 
aceeaşi - alta mereu’’, editie bilingvǎ, ‘’Tema dell’addio’’, antologie de poezie italianǎ modernǎ 
- ediţie bilingvǎ, ‘’Erat Hora’’ - antologie bilingvǎ de liricǎ universalǎ. Prezentǎri şi traduceri ale 
unora dintre scriitorii menţionaţi au apǎrut ȋn reviste ca : ‘’Hyperion’’, Zona literarǎ’’, ȋn mai multe 
numere.

** ** ** **

                   

Cǎtǎlina Frậncu 
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** ** ** **

                   

Cesare Pavese, “Steaua azurului –Lo steddazzu”*

Omul singur se scoală când marea-i încă întunecată 
Și stelele rătăcesc. O adiere caldă 
Dinspre ţărm se ridică, dinspre al mării pat, 
Îndulcind răsuflarea. Aceasta-i ora în care nimic 
Nu se poate-întâmpla. Chiar şi pipa atârnă 
Între dinţi. Adormită-i şi blânda bătaie a valului. 
Omul singur aprinde deja un foc mare de ramuri 
Și priveşte cum înroşeşte pământul. Chiar şi marea 
Nu peste mult timp va fi precum focul, arsură.

Nimic nu-i mai amar decât răsăritul 
În care nimic n-o să se-întâmple. Nimic mai amar 
Decât să n-ai niciun rost. Obosită atârnă pe cer 
O stea verzuie, surprinsă de zori. 
Priveşte marea întunecată încă şi focul 
La care omul, ca să facă ceva, se încălzeşte; 
Somnoroasă privirea-i trece prin munţii ceţoşi 
Către-un pat de zăpadă. Nemiloasă-i 
Trecerea timpului pentru cel ce nimic nu aşteaptă . 
Are vreun rost ca soarele să se ridice din mare 
Și ziua cea lungă să-înceapă? Mâine 
S-or întoarce zorile calde cu lumina lor diafană 
Fi-va tot ca ieri, n-o să se-întâmple nimic niciodată. 
Omul cel singur ar vrea doar să doarmă. 
Când ultima stea se stinge pe cer, 
Omul îşi pregăteşte pipa domol şi şi-o aprinde.

-Traducere de Catalina Franco- 

L’uomo solo si leva che il mare è ancor buio 
E le stelle vacillano. Un tepore di fiato 
Sale su dalla riva, dov’è il letto del mare, 
E addolcisce il respiro.Quest’è l’ora in cui nulla 
Può accadere. Perfino la pipa tra i denti 
Pende spenta. Notturno e il sommesso sciacquìo. 
L’uomo solo ha già acceso un gran fuoco di rami 
E lo guarda arrossare il terreno. Anche il mare 
Tra non molto sarà come il fuoco, avvampante.

Non c’è cosa più amara che l’alba di un giorno 
In cui nulla accadrà. Non c’è cosa più amara 
Che l’inutilità. Pende stanca nel cielo 
Una stella verdognola, sorpresa dall’alba. 
Vede il mare ancor buio e la macchia di fuoco 
A cui l’uomo, per fare qualcosa, si scalda; 
Vede, e cade dal sonno tra le fosche montagne 
Dov’è un letto di neve. La lentezza dell’ora 
È spietata, per chi non aspetta più nulla. 
Val la pena che il sole si levi dal mare 
E la lunga giornata cominci? Domani 
Tornerà l’alba tiepida con la diafana luce 
E sarà come ieri e mai nulla accadrà. 
L’uomo solo vorrebbe soltanto dormire. 
Quando l’ultima stella si spegne nel cielo, 
L’uomo adagio prepara la pipa e l’accende.

* Ȋn dialect înseamnă “stea mare, verzuie”, nume atribuit planetei Venus.
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Gabriel García Márquez, ‘’ Cheamă-mă - Chiamami - Puedes llamarme.’’
Dacă într-o zi o să vrei să plângi, cheamă-mă:
Nu promit să te fac să râzi, dar am să plâng cu tine ...
Dacă într-o zi o să vrei să fugi, nu ezita să mă chemi:
Nu promit să te rog să rămâi, dar as putea să fug cu tine ...
Dacă într-o zi n-o să vrei să vorbeşti cu nimeni, cheamă-mă:
o să stăm în tăcere ...
Dar dacă într-o zi mă chemi şi nu-ţi răspund, vino la mine în goană:
cu siguranţă o să am nevoie de tine!

-traducere de Catalina Franco-

Se un giorno avrai voglia di piangere chiamami:
non prometto di farti ridere ma potrò piangere con te…
Se un giorno riuscirai a fuggire, non esitare a chiamarmi:
non prometto di chiederti di rimanere, ma potrò fuggire con te…
Se un giorno non avrai voglia di parlare con nessuno, chiamami:
staremo in silenzio…
Ma se un giorno mi chiamerai e non risponderò, vieni correndo da me:
perché di certo avrò bisogno di te!

   ********

Sí un día te dan ganas de llorar, llámame, no prometo hacerte reír, más puedo llorar contigo.
Sí un día resuelves huir, no dudes en llamarme, no prometo pedir que te detengas, más puedo 
huir contigo.
Sí un día te dan unas locas ganas de no escuchar a nadie, llámame y prometo quedarme bien 
quietecito.
Pero... Sí un día me llamas y no respondo, ven corriendo a mi encuentro...
Tal vez ese día yo necesite de ti.
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• Expert în restaurare de pictură murală, atestat de Ministerul Culturii şi 
Cultelor

• A absolvit Liceul de Artă “Octav Băncilă”, Iaşi şi Institutul de Arte Plastice 
“Nicolae Grigorescu” Secţia “Artă monumentală şi restaurare”

• Este membră a U.A.P, Secţia Pictură.

Amprenta sstilistică a lucrărilor Ginei Baranovschi este dată de simbolismul 
accentuat. Artista descifreazǎ misterele unei lumi imaginare formatǎ din semne grafice ancestrale 
și simboluri, o stare de spirit am putea spune, iar pậnzele sunt adevǎrate fresce decorative din care 
izbucneşte culoarea. Lucrǎrile sale reprezintǎ pasajul de la o lume  realǎ la cea a ideilor. O lume enigmaticǎ 
care cautǎ sǎ exprime sensibilitatea și emoţia. Simbolul este secretul poeziei iar ȋn picturǎ simbolismul 
este ȋmbrǎcarea ideii ȋntr-o formǎ sensibilǎ. Ca pictor simbolist, Gina Baranovschi se ȋntoarce spre trecut, 
naturǎ, esoterism, mit, religie. Pậnzele sale sunt pivirea, oglinda inconştientului, ne confruntǎ cu misterul, 
ocultul, melancolia, cu faţa ascunsǎ a umanului.

Gina Paula Baranovschi
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Elena Chiaburu este bibliotecar șef la Facultatea de Economie 
și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității “Al. I. Cuzaˮ din Iași. 
Absolventă a Facultății de Istorie, are un doctorat în istoria cărții și a tiparului 
românesc, este autoarea câtorva cărți și aproape o sută de articole și studii 
despre istoria culturii, a bisericii, a școlii și a bibliotecilor românești, publicate 
în țară și în străinătate. Participă la numeroase conferințe și simpozioane de 
specialitate și desfășoară campanii de cercetare și de expertiză în colecțiile 
de cărți vechi și documente păstrate în bibliotecile și arhivele din România.

Iașii din inima noastră

 Într-o după amiază de duminică primesc 
un mesaj, urmat de un apel telefonic, de la o 
doamnă din Beirut, care îmi spune că mi-a 
descoperit pagina de Facebook şi “a fost 
fermecată .ˮ Anca Cheaito, ieşeancă! Îmi 
vorbeşte despre revista “Orient românesc ,ˮ de 
faptul că un număr îi va fi dedicat oraşului Iaşi, 
din care numeroşi concitadini sunt trăitori în 
Orient, amintirile şi întâmplările de acasă fiind 
o bucurie pentru ei, şi mă invită să contribui cu 
un text. Conversaţia m-a bucurat şi m-a 
emoţionat totodată. Am acceptat deşi ştiam că 
nefiind filolog nu am obişnuinţa scrisului 
frumos şi nici abilităţile eseistului.

 Numai că Providenţa aşează lucrurile 
foarte bine şi nici o întâlnire nu-i întâmplătoare! 

Tot mulţumită Facebook-ului, am dobândit 
încă un prieten virtual: un domn de la Galaţi, 
dintr-o altă generaţie decât a mea, cu care 
discut prin intermediul internet-ului despre 
Iaşii studenţiei sale (anii ‚70 - ‚80). Poate părea 
greu de crezut, dar nu ştiu cum îl cheamă – nici 
pe dânsul, nici pe soţia sa, contul de Facebook 
fiind un alias. Fapt ce sporeşte frumuseţea 
relaţiilor interumane! Am îndrăznit să îl rog să 
mă ajute şi pentru că rândurile pe care mi le-a 
trimis sunt nu doar minunat de afectuoase, ci 
şi surse memorialistice de primă mână în care 
mulţi dintre cei care s-au aflat la un moment 
dat în Iaşiul universitar se vor regăsi, oferim cu 
drag “Orientului Românescˮ câteva amintiri din 
anii studenţiei la Iaşi, aşa cum au fost scrise de 
prietenul gălăţean virtual. 

Elena Chiaburu
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«Despre oraşul de pe Bahlui ştiam de 
mic copil: bunicul meu matern avea acolo un 
frate mult mai mic, refugiat de la Cernăuţi în 
vara lui 1940, fost profesor la faimosul liceu 
bucovinean “Aron Pumnul ,ˮ căsătorit cu o 
poloneză. Om erudit, absolvise trei facultăţi: 
Drept, Istorie şi Filosofie. Mai avea mama la Iaşi 
şi un văr, renumit medic pediatru. 

Faţă de Bucureştiul aglomerat şi 
sufocant, “dulcele târg al Ieşilorˮ mi se părea a 
fi mai potrivit ca loc de studiu universitar. Prin 
fire şi educaţia primită în familie, am fost atras 
de partea umanistă. Mamei îi datorez mult: a 
depus efort şi răbdare, sacrificiu fizic şi material, 
pedagogie şi tact, ca să mă formeze ca 
intelectual. La fel ca Ion Creangă, pot spune că 
ea afost primul meu dascăl! 

Admiterea la Facultatea de Filologie a 
Universităţii din Iaşi, secţia Franceză-Germană, 
a fost destul de grea. Auzisem că unele colege 
ieşence se pregătiseră cu mult înainte la 
materiile de examen chiar cu profesori faimoşi, 
în vreme ce eu veneam să bat la porţile “Almei 
materˮ după patru luni de la terminarea 
stagiului militar, efectuat tot la Iaşi, la cazarma 
crenelată din dealul Copoului. Dar...„audaces 
fortuna juvatˮ - soarta îi ajută pe cei îndrăzneţi, 
cum se spunea în vechime. Am avut încredere 
şi am reuşit la examen cam al douăzecilea din 
cei cincizeci de studenţi admişi. Bucurie mare, 

vară şi vacanţă frumoasă, mama mi-a făcut 
cadou un inel de aur... 

A venit toamna, anul universitar începea 
atunci la 15 septembrie, şi am plecat la Iaşi. 
Am fost repartizat să locuiesc într-un cămin 
al Universităţii, la etajul patru, cu încă cinci 
băieţi filologi în cameră. Însă după o lună de 
trai în comun şi cu ore fixe la cantină, nu am 
mai suportat înghesuiala, perpetua hărmălaie 
şi dezordinea, aşa că mi-am căutat o “gazdăˮ 
în oraş. Grea misiune la mijloc de octombrie, 
când totul era ocupat! Am găsit o cameră la 
o femeie pensionară din cartierul Tătăraşi, 
care însă nu m-a ţinut decât o lună, deoarece 
găzduind un bărbat “i s-ar fi ştirbit reputaţiaˮ 
printre vecini! Aşa erau vremurile atunci...Dar 
Dumnezeu îi face berzei chioare cuib! şi am 
găsit în vecinătate altă doamnă în etate, 67 de 
ani, văduvă, care după ce mi-a studiat cu mare 
atenţie “dosarul de cadre ,ˮ a catadixit într-un 
final să-mi aprobe cererea de cazare. Eram 
prima persoană din viaţa ei pe care o lua în 
gazdă. Condiţii relativ bune: masa de scris era 
o maşină de cusut “Singer ,ˮ nu aveam voie la 
frigider şi nici la aragaz. Ieşeancă get-beget, 
era cunoştinţă veche de-a marelui actor Miluţă 
Gheorghiu, abonată la teatru şi avidă cititoare 
de romane. Mi-a povestit multe întâmplări 
din istoria Iaşului, trăite şi văzute pe viu de 
dumneaei Pe vremuri activase în “Reuniunea 
Femeilor Române .ˮ Nu m-a găzduit însă decât 
un an, pretextând că vrea să se mărite. Am 
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simpatizat-o multă vreme şi astăzi o regret, ca 
pe o rudă apropiată.

Cursurile la facultate începuseră “în 
trombă .ˮ Profesorii parcă se întreceau să ne 
predea cu sârg o materie complet aiuritoare, 
cu denumiri lingvistice nemaiîntâlnite, atât 
în franceză cât şi în germană. La început, nu 
pricepeam nimic! Bibliografie dată “cu tona .ˮ 
Du-te, băiete, la biblioteci! fă-ţi “cărţi de 
intrare ,ˮ cere cartea dorită sau cărţile.. vezi 
că erau deja împrumutate altora; află de la 
colegele de grupă care locuiau în căminele 
“Puşkinˮ că au ele un exemplar împrumutat, 
roagă-le să ţi-l dea şi ţie să-l citeşti etc...etc... 
Un întreg “lanţ al slăbiciunilor ,ˮ pentru că 
aproape niciodată cele cinci biblioteci la care 
aveam acces nu puteau să-mi dea “din primaˮ 
cartea solicitată: erau exemplare puţine, 
venite din Franţa sau Germania Federală, iar 
fotocopiatoare nu existau în Iaşi pe vremea 
aceea. Aşa că sâmbetele până seara târziu 
citeam şi conspectam în sala de lectură de 
la Biblioteca Centrală, sala aceea paralelă cu 
strada Carol I (numită atunci “23 Augustˮ), în 
loc să mă duc la discotecă; lucram asiduu şi 
duminicile la temele pentru orele de luni, marţi 
ş.a.m.d. 

Profesorii ne dădeau foarte mult de 
citit: la literatura franceză şi germană, la limba 
(gramatica) franceză şi germană, la lingvistică, 
la teoria literaturii, la istoria filosofiei, la 
pedagogie, la estetică, la critică literară şi altele. 
În plus, seminariile nu erau ţinute de profesorul 
titular de curs, ci de asistentul său, care venea 
şi el cu propriile pretenţii bibliografice, mărind 
astfel înălţimea teancului de cărţi obligatoriu 

de citit şi de conspectat, pentru că dacă nu 
conspectai, nu aveai cum să ţii minte pasajele 
importante care urmau să facă subiectul de 
discuţie la seminar. 

Programul de studiu era încărcat: am 
avut în anul doi sau trei chiar şi zece ore pe 
zi. Ba chiar şi sâmbăta aveam cursuri până la 
prânz. Între cursuri, ori citeam în vreo aulă sau 
amfiteatru neocupat, ori mergeam în Parcul 
Copou când era vremea bună şi luam contact 
direct cu natura. Când începeau teii să-şi degaje 
parfumul, simţeam deja apropierea sesiunii de 
vară. Chiar şi acum, după 40 de ani, mai am în 
minte asocierea dintre plăcerea mirosului de 
tei şi efortul impus de perioada de învăţare 
intensivă! Spre deosebire de majoritatea 
colegilor care scriau pe caiete mari, studenţeşti, 
eu preferam să scriu la cursuri pe foi de hârtie 
A4 pe care ulterior le capsam, le adunam în 
fascicule de cursuri pe care le încopertam şi 
pe care scriam ce conţin, ca un fel de “opis .ˮ 
Scriam cursurile direct, în timp ce profesorii 
îşi ţineau prelegerile în limbile franceză, 
germană, română; scriam cu prescurtări multe, 
cu cerneală şi cu stilou chinezesc. În sesiune 
când învăţam, subliniam cu carioci de diverse 
culori textele importante din manuscris. Aşa 
reţineam mai uşor, bazându-mă şi pe memoria 
vizuală. 

Un asistent de la Franceză ne-a explicat 
ce-i cu aglomerarea atâtor ore de cursuri şi 
de seminarii: de fapt noi învăţam în patru ani 
de facultate, materia care se făcuse până în 
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urmă cu câtva timp, în cinci ani! Se zicea că 
însuşi “Geniul Carpaţilorˮ dăduse “indicaţii 
preţioaseˮ pentru scurtarea duratei studiilor 
de la cinci la patru ani, pentru a putea face 
educarea şi instruirea “decreţeilorˮ care intrau 
la şcoală într-un număr din ce în ce mai mare. 
(„Decreţeiiˮ erau copiii născuţi ca urmare 
a funestului Decret nr. 770 din 1 octombrie 
1966, care interzicea întreruperea de sarcină, 
scopul fiind creşterea accelerată a populaţiei 
României, un act normativ care a pus bazele 
unui represiv regim pronatalist). Apoi, toamna 
studenţii trebuiau să participe la muncile 
agricole de recoltare, aşa că şi noi participam, 
urmând să recuperăm materia de curs pierdută, 
dar...regăsită. Cu ce eforturi! 

Profesorii de la catedra de Limbă 
franceză, cu puţine excepţii, erau rigizi, severi, 
greu abordabili şi distanţi faţă de studenţi. 
Cei de la catedra de Germană se situau la 
polul opus: prietenoşi, deschişi, comunicativi, 
înţelegători, şi chiar populari printre studenţi. 
Cauza? De la catedra de Germană se simţea că 
adie o boare de libertate RFG-istă. 

Pentru mine, Iaşul reprezintă, după 
Galaţii în care trăiesc, oraşul sau “capitala de 
sufletˮ a mea. Aici mi-am petrecut şase ani din 
tinereţe, aici am văzut ce înseamnă erudiţie, 
bibliotecă, studiu, librărie, carte. Am rămas cu 
impresia că oamenii de la Iaşi erau mai serioşi, 
mai “paroliştiˮdecât cei de la Galaţi, că oraşul 
era mai bine întreţinut, că transportul cu 
autobuzul, tramvaiul, trenul, curse auto 
interregionale era mult mai bine pus la punct, 

cu oameni care, în simplitatea lor, deserveau 
totul cu seriozitate. Am mers mult cu tramvaiul 
3, acela care venea din Tătăraşi, am mers mult 
cu autobuzul 27 care pleca de lângă Complex 
Copou şi parcurgea în vreo 45 -.50 de minute, 
preţ de vreo 12 staţii, cea mai frumoasă parte a 
Iaşului, până în Ciurchi. Transportul public 
mergea perfect. În decembrie 1976 se 
introduseseră autobuzele “Ikarusˮ articulate, 
roşii, cu care mergeam de plăcere. Peste vreo 
doi ani, începeau să circule tramvaiele “Tatra ,ˮ 
moderne şi rapide pentru vremea aceaa. 

Deşi acordam mult timp învăţăturii, nu 
neglijam distracţia. Aveam un casetofon cu 
care distram colegele prin parc cu ultimele 
şlagăre ale formaţiilor internaţionale de muzică 
uşoară ABBA sau Boney M, mergeam la filme; 
mergeam cu băieţii, dar şi cu fetele, la terasele-
restaurante, unde beam bere, mâncam mici şi 
alune, şi le făceam multe fotografii fetelor, ca 
un profesionist şi mai scoteam un ban, pentru 
că tot eu le şi prelucram. Din acest motiv, al 
laboratorului foto improvizat, două gazde m-au 
dat afară. Îmi amintesc cu plăcere de cofetăria 
“Amandinaˮ din Piaţa Unirii care servea o 
excelentă îngheţată cu cacao în cupă mare, de 
sticlă, şi de o cofetărie deschisă în 1979, parcă, 
la parterul “Casei Cărţiiˮ şi care servea un 
excelent ˮprofiterol !ˮ Când terminam sesiunea 
de examene sau când treceam de vreun “hopˮ 
studenţesc, mergeam cu toţii să serbăm reuşita: 
la terasa “Iaşul ,ˮ aceea care era pe strada 
Lăpuşneanu în spatele hotelului “Traian ,ˮ la 
restaurantele “Vânătorul ,ˮ “Chiriţoaiaˮ şi chiar 
la “Bolta Rece ,ˮ care era unul de lux. 



Orient Românesc 123

De multe ori, de la căminele “Puşkinˮ 
sau de la statuile bazinului de la “Extindereˮ 
(Corpul B al Universităţii) mergeam cu câte 
o colegă pe care o plăceam, pe jos, înspre 
pădurea Breazu. Drum de vis, peisaje pitoreşti, 
linişte, idile, visuri, promisiuni... Cu fetele m-am 
împăcat destul de “relativ ,ˮ ca să nu zic “greu .ˮ..  

La examene intram primul, plin de curaj 
şi cu un “Doamne-ajutăˮ în gând, şi ieşeam 
victorios stârnind invidie, pentru că între noi 
exista concurenţă la note, media generală de 
absolvire contând pentru repartiţia locului de 
muncă la sfârşitul facultăţii. 

Colegele mele aveau miercurea pregătire 
militară, o servitute greu de îndurat de o fată. 
Însă miercurea după-amiază aveam din nou 
cursuri şi seminarii şi ele veneau extenuate 
de efortul fizic iar profesorii nu ţineau cont de 
faptul că fuseseră dimineaţă la instrucţie pe 
platoul militar Şorogari! şi atunci noi, băieţii, 
luam asupră-ne responsabilitatea de a susţine 
subiectele de la seminarii sau cursuri practice. 
Noi, băieţii, aveam armata deja făcută şi nu 
priveam cu ochi buni cum simpatiile noastre îşi 
pierdeau puterea şi frumuseţea, ba chiar şi ceva 
din feminitate, sub haina militară obligatorie.

Gazdele mele (patru / în patru ani) nu-
mi dădeau voie să pun şi eu ceva la rece în 
frigiderul casei. Nu-mi plăcea să mănânc la 

cantină din lipsă de timp şi de chef de a mă ţine 
de programul de masă foarte strict al acesteia, 
deşi mâncarea era bună. De aceea, aproape 
zilnic treceam pe la “Alimentaraˮ de unde 
cumpăram pâine sau lipie, unt, 5-6 ouă, brânză, 
conserve de peşte, de pateu de ficat, de zacuscă, 
tocană de legume, biscuiţi cu brânză “Chiriţa ,ˮ 
cafea ness solubilă austriacă şi ceai chinezesc 
în pliculeţe cu aţişoară. Aceste alimente erau 
pentru dimineaţă şi seară. Masa de prânz o 
luam la cantina CFR-ului situată la pasarela 
de peste liniile ferate din Gara Iaşi, laolaltă cu 
ceferiştii, muncitorii din gară, acarii etc. Două 
feluri, proaspete, savuroase, costau în primul 
an numai 6 lei, apoi au ajuns la 10 lei! Alteori 
mă duceam la un “plimbă-tavaˮ (restaurant-
autoservire) situat la parterul unui vechi bloc 
vizavi de Casa de Cultură a Studenţilor, unde 
luam două porţii de “salată boeufˮ sau de “ouă 
a la russe ,ˮ plus o prăjitură “Amandinaˮ nu prea 
mare. În acea perioadă, 1974-1980, alimente 
se găseau din belşug, cumpăram tot ce voiam, 
criza alimentară a început după 1980. 

Deşi aveam câteva rude în Iaşi, nu 
am locuit la ele; când le vizitam, profitam de 
telefonul lor fix ca să vorbesc cu ai mei acasă 
la Galaţi. Telefoanele publice locale nu prea 
funcţionau: erau înfundate cu monede. De 
aceea mă serveam de cele interurbane chiar şi 
când doream să vorbesc local, chiar dacă mă 
costa mult mai scump: un leu, faţă 25 de bani 
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cât era impulsul pentru o convorbire locală! 
Știam telefoanele publice din locuri mai ferite 
care funcţionau şi pentru convorbiri locale. 
Dădeam telefoane la rudele din Iaşi, la prieteni, 
unii foşti camarazi de armată şi la două-trei fete 
care stăteau în gazdă ori erau ieşence. Dacă 
răspundea gazda sau mama lor,  pierdeam 25 
de bani sau1 leu!

Viaţa mea de student presupunea ca trei 
zile pe săptămână să plec de la gazda din Tătăraşi 
de dimineaţă, pentru ca la orele 7:30 să ajung 
la cursuri şi să revin la “domiciliuˮ abia după 
orele 21 sau 22. Efortul de peste zi era mare: 
cursuri, seminarii, plimbare, masă, biblioteci, 
librării. Niciodată nu ocoleam librăriile. Mereu 
cumpăram o carte, fie de specialitate, fie de 
cultură generală, fie de tehnică - domeniul 
meu preferat alături de istorie. În anul 2 am 
luat premiul întâi pe an şi m-am dus la Librăria 
din incinta Universităţii, de unde am luat un 
teanc de cărţi prin amabilitatea unei frumoase 
doamne de acolo. În schimb, la Teatrul Naţional 
am fost doar de două ori. Motive? Nu aveam 
întotdeauna costum cu cravată şi, în plus, 
citisem atât de mult teatru francez, german, 
universal, încât ajunsesem la saturaţie. Dacă 
vedeam o piesă, începeam să-i fac analiza 
literară, după criteriile învăţate la cursuri! 
Nu mai puteam recepta emoţia artistică, ci o 
despicam în...16!

Am o amintire plăcută despre Biblioteca 
Centrală Universitară. Am avut ocazia ca în 
“cupolăˮ să ni se arate nouă, studenţilor, 
semnătura olografă a lui Voltaire pe un exemplar 
de carte rară: ˮLa Grande Encyclopédie”, 
elaborată prin sec. XVII împreună cu Diderot 
ş.a. La BCU petreceam multe ore în sala de 
lectură. Ceea ce îmi plăcea, era faptul că 
puteam să iau direct de pe raft cărţile care mă 

interesau. După ce le consultam, le aşezam tot 
eu singur la locul lor. La început, mi s-apărut 
hazliu când şeful supraveghetor al sălii mi-a 
spus că trebuie ca şi aceste cărţi (titluri) să fie 
trecute pe o notiţă specială de comandă. Drept 
pentru care m-am conformat. Nu ştiam atunci 
că se făcea o statistică a cititorilor şi a lecturii, 
dar şi că în felul acesta se ţinea evidenţa cine / 
ce citea! 

Iaşul era un oraş cultural, universitar, 
dar şi industrial. Se construia mult, Combinatul 
de utilaj greu “Fortusˮ prindea contur. Veneau 
oameni mulţi din satele din jur ca să înveţe o 
meserie, se construiau blocuri de locuinţe, 
apăreau noi cartiere. Aşa l-am lăsat în vara 
lui 1980 când am terminat facultatea şi am 
primit repartiţie într-un sat din judeţul Galaţi, 
deşi aveam media 9,50. Peste un an m-am 
întors o zi, ca să-mi iau diploma de absolvire 
de la Facultate. Căutam colegele cu privirea pe 
străzi, prin parcuri, pe unde stătuseam înainte. 
Nimeni! Și nimic nu mai era la fel, Iaşul nu mai 
însemna nimic fără ei, fără frenezia şi bucuria 
studenţiei noastre. Ultima dată am stat în Iaşi 
în septembrie 1983, la examenul de Definitivat, 
dar nu mai era la fel ca atunci când eram 
student. 

Concluzia: dă-i Iaşului la timp 
o părticică de suflet, ca din ea să ţi se 
întoarcă ceva sub formă de amintiri plăcute 
la timpuri de făcut bilanţ şi, eventual, de 
dat socoteală». 

Ne înclinăm cu gratitudine în faţa 
distinsului povestitor care a păstrat Iaşii 
studenţiei în inima domniei sale şi îi mulţumim 
pentru generozitatea de a împărtăşi cu noi 
câteva frânturi de frumuseţe. 
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Dimitrie Gusti, (1818 – 1887) primul primar al Iaşului

1818: S-a născut la Iași Dimitrie Gusti, poet, traducător de fabule, 
autor de manuale didactice, fondator al ziarului “Zimbrul” (1850); (A nu 
se confunda cu filosoful, sociologul și esteticianul român Dimitrie Gusti 
(n. 13 februarie 1880, Iași – d. 30 octombrie 1955, București).

A făcut studiile la Iaşi, fiind, ca student, la clasa de filozofie a lui 
Eftimie Murgu, pe care a abolvit-o în 1837. Din 1845 a fost profesor de 
filozofie la Academia Mihăileană, precum şi bibliotecar până în 1849.

În urma unui decret semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, 
la 15 august 1864, Gusti a devenit cel dintâi primar al Iaşului.

Dimitrie Gusti a fost în mai multe rânduri primar al Iaşului, iar perioadele în care acesta a 
îndeplinit înalta funcţie au fost:

• 24 august 1864 – 5 decembrie 1866
• 18 iulie 1869 – 25 octombrie 1870
• 12 decembrie 1871 – 7 mai 1872
• 14 octombrie 1881 – 3 februarie 1883
• 7 decembrie 1886 – 25 martie 1887

Deasemenea, a ocupat funcţia de ministru al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, a 
fost deputat şi senator de Iaşi, precum şi vicepreşedinte al Camerei şi Senatului.

A fost un liberal convins şi un mare luptător pentru unire, scriitor, poet, publicist şi un 
redutabil polemist. Dimitrie Gusti a redactat singur sau împreună cu Theodor Codrescu abecedare, 
manuale şcolare, cărţi de religie, cărţi de istoria românilor, de geografie. Colaborator fidel al 
Albinei Româneşti a lui Gheorghe Asachi, emul al acestuia, Dimitrie Gusti a editat mai multe ziare: 
Zimbrul, Ştafeta, L’Etoile du Danube. În 1855 tipăreşte cartea de versuri Buchetul poetic (poezii 
erotice, elegii, imnuri, balade şi sonete).

Poate fi socotit un pionier al cronicii dramatice naţionale şi un critic avizat. A scris povestiri, 
schiţe cu caracter de meditaţie, schiţe satirice. Reportajele şi articolele lui rămân, până la urmă, 
simple compilaţii. Religia, morala, istoria fac obiectul preocupărilor sale gazetăreşti.

A publicat în “Albina românească” şi “Spicuitorul moldo-român” traduceri din Lamartine, Jan 
Olof Wallin, Adele Hommaire de Hell, precum şi din Ponson du Terrail (Pelerinagiu de lainici, 1851). 
Pentru teatru, transpune piesa Marie de Beaumarchais de R. Bauhberg şi O. Cardiez.

Fără îndoială, Dimitrie Gusti rămâne în conştiinţa ieşenilor, ca şi Asachi, un primar răspânditor 
de cultură. Să nu uităm că Dimitrie Gusti a schimbat numele unei străzi, Sf. Ilie, în Vasile Alecsandri 
atunci când poetul a obţinut Premiul Cântecul gintei latine (7/19 mai 1878).

În acelaşi an, D. Gusti a oferit şi titlul de cetăţean de onoare lui Vasile Alecsandri, poetul 
fiind primul cetăţean de onoare al Iaşului.

A scris o lucrare utilă şi în felul ei ambiţioasă: Ritorică română pentru tinerime (1852), 
retipărită – cu corectări şi adăugiri – în 1875 (Ritorică pentru tinerimea studioasă). 

Dimitrie Gusti s-a stins din viata la Iaşi, la 26 martie 1887 si a fost înmormântat în cimitirul 
Eternitatea.

Acest articol a fost documentat pe baza albumului monografic “Primăria Iaşi” de Daniel 
Corbu.
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Dimitrie Gusti (n. 13 februarie 1880, Iași, România - d. 30 
octombrie 1955, București), sociolog, istoric, filosof, voluntarist și 
etician român.

Membru al Academiei Române din 1919, apoi 
preşedintele acestui înalt for cultural (1944 - 1946), 
Ministrul Instrucţiunii Publice, Cultelor şi Artelor 

între 1932 şi 1933, profesor la Universităţile din Iaşi şi Bucureşti, 
Dimitrie Gusti este considerat a fi creatorul sociologiei româneşti.

Dimitrie Gusti s-a născut la Iaşi, de la vârsta de şase ani până 
în 1898 a urmat şcoala primară, la internatul “Caracaş” şi liceul la 
“Institutele Unite” din Iaşi. Între 1898 şi 1899 frecventează Universitatea din Iaşi, la Facultatea de 
Litere, Drept şi Știinţe. În 1899 s-a mutat la Friedrich-Wilhelms-Universität din Berlin, iar din 1900 în 
Leipzig unde obţine distincţia “Doctor în filosofie”.În 1908, interesat de diverse discipline, s-a întors 
la Berlin, unde a studiat sociologia. 

În 1910 devine profesor la Universitatea din Iaşi, unde va preda etica şi sociologia la catedra 
de Sociologie, Etică, Istoria filosofiei vechi din cadrul Facultăţii de Litere şi Filosofie. La 18 martie 
1918, la propunerea lui Gusti, chiar în casa lui din Iaşi, se formează Asociaţia pentru Studiul şi 
Reforma Socială. În 1920 este chemat la Universitatea din Bucureşti, la catedra de Sociologie, Etică 
şi Estetică a Facultăţii de Litere. La 13 februarie 1921 Asociaţia se transformă în Institutul Social 
Român. A iniţiat şi îndrumat acţiunea de cercetare monografică a satelor din România. In 1938 
realizeaza prima Enciclopedie a Romaniei.  A obţinut legiferarea serviciului social (1939), prin care 
se instituţionaliza, pentru prima oară în lume, cercetarea sociologică, îmbinată cu acţiunea socială 
practică şi cu pedagogia socială. A fondat şi condus Asociaţia pentru Știinţa şi Reforma Socială 
(1919 - 1921), Institutul Social Român (1921 - 1939, 1944-1948), Institutul de Știinţe Sociale al 
României (1939 - 1944), Consiliul Naţional de Cercetări Știinţifice(1947 - 1948). În domeniul literar-
ştiinţific, Gusti a înfiinţat şi a condus revistele “Arhiva pentru ştiinţa şi reforma socială” (1919 - 1943) 
şi „Sociologie românească” (1936 - 1944). Dimitrie Gusti a fost fondatorul Școlii Sociologice de la 
Bucureşti.

Dimitrie Gusti este şi fondatorul Muzeul Satului, în anul 1936, muzeu care astǎzi ȋi poartǎ 
numele. Muzeul Satului acoperă o suprafaţă de 14 ha având 380 de monumente, 60.000 de obiecte 
în colecţiile de patrimoniu şi peste 250.000 de documente de arhivă referitoare la sat şi viaţa sa 
tradiţională. 

“…pentru a fi bine înţelese, obiectele trebuiesc 
să fie aşezate în Muzeu, aşa cum sunt ele în realitate, 
nu între pânze, ci într-o casă adevărată; nu în 
standuri, ci în bătătura din gospodăria omului. Ne 
trebuia cu orice chip un Muzeu în aer liber, în care 
standurile să fie case întregi ţărăneşti, ele înşile piese 
de muzeu, casele la rândul lor fiind aşezate astfel ca 
să închipuiască un sat adevărat.”

Dimitrie Gusti 

Concepând Muzeul Satului Românesc ca un 
muzeu sociologic, profesorul D. Gusti şi colaboratorii 
săi au considerat că misiunea acestuia era de a înfăţişa 
vizitatorilor viaţa satului, aşa cum era ea trăită de 
ţăranul român.  Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie 
Gusti” acest  “museum vivum”, valorifică într-o manieră 
dinamică tot ceea ce este autentic şi reprezentativ în 
cultura noastră populară.

Dimitrie Gusti – profesorul 
fondator de şcoală sociologică
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Icoana de acasă
Mărturisiri

Călătoria mea spre rădăcini şi către arta tradiţională a început în anul 2011 când am pictat 
prima icoană pe sticlă. 

De atunci, pentru mine, s-a deschis lada de zestre. 

Pictez icoane tradiţionale româneşti pe sticlă, cos cămăşi traditionale româneşti şi 
împreună cu soţul meu, regizorul Constantin Păun realizez filme documentare, pentru păstrarea şi 
regenerarea patrimoniului nostru cultural tradiţional. 

Toate acestea se concretizează în expoziţii şi lansări de film, pentru ca arta tradiţională să 
renască de fiecare dată în sufletele noastre.

În 2012 am avut prima expozitie cu icoane tradiţionale pictate pe sticlă, la Muzeul Naţional 
al Țăranului Român, “Icoana de acasă”, în care am prezentat publicului icoana tărănească într-o 
formă inedită: ferestre vechi de o suta de ani s-au transformat în rame pentru icoanele pictate de 
mine.

Am continuat în 2014, tot la Muzeul Naţional al Țăranului Român, cu realizarea unui proiect 
eveniment denumit “Moștenirea”, care a fost vernisat doi ani mai tarziu şi la Cetatea Făgăraşului 
– Muzeul Țării Făgăraşului Valer Literat. 

Am dedicat acest proiect, satului Drăguş si campaniei monografice iniţiate de marele filozof, 
sociolog şi estetician român, Dimitrie Gusti, întemeietorul Muzeului Satului din Bucureşti, care în 
1929, realiza împreuna cu o echipă întreagă de cercetători, prima campanie monografică. Gusti 
a imortalizat realitatea din Drăguş sub toate aspectele: viaţa socială, obiceiuri, ocupaţii, cutume, 

RALUCA JURCOVAN – PĂUN
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etnografie. Astfel, Drăguş este unicul sat din România al cărui trecut, în toată complexitatea lui, a 
rămas imprimat pe peliculă.

Când eram copil, bunicul meu, îmi povestea mereu despre Drăguşul lui natal… oamenii şi 
locurile ocupau un loc special în sufletul lui.

Echipa de monografişti a poposit în casa străbunicilor mei unde au şi fost cazaţi. Rafira 
Jurcovan, străbunica mea – ţesătoare renumită în sat şi Dumitru Sofonea, tatăl fiului cu acelaşi 
nume, Dumitru Sofonea, cojocarul satului, au fost printre protagoniştii acestor cercetări ample 
realizate de Dimitrie Gusti în întregul sat.

În urma acestei campanii, Rafira Jurcovan şi Dumitru Sofonea au fost invitaţi de nenumărate 
ori la Muzeul Satului, în Bucureşti pentru a etala creaţiile lor.

Acum, când ei au trecut la cele sfinte deja de mult timp, continuatorii moştenirii lăsate de 
aceştia, sunt fii, nurorile, nepoţii şi strănepoţii lor.

Proiectul a fost transpus sub forma unei expoziţii complexe, prezentate sub forma unei 
case stilizate, o construcţie de lemn, în formă de cruce, în care sunt încastrate elemente de 
arhitectură vechi de aproximativ 150 de ani. Geamurile de la ferestre şi uşi sunt pictate cu icoane 
iar contrucţia este structurată în trei ateliere: atelierul ţesătoarei, dedicat memoriei străbunicii 
mele Rafira Jurcovan, atelierul renumitului cojocar Dumitru Sofonea şi atelierul pictorului iconar 
– Raluca Jurcovan. În ateliere au putut fi admirate: ţesături, ştergare, straie, pieptare din satul 
Drăguş, icoane tradiţionale pe sticlă, fotografii si obiecte specifice interioarelor ţărănesti.

Despre păstrarea şi continuarea moştenirii am spus mai multe în filmul documentar realizat 
special pentru această expoziţie în colaborare cu Studioul Video Art al Ministerului Culturii – 
“Moştenirea – Un iconar în Drăguş”.

In 2015 mi-am dorit să am o cămaşă basarabeană şi aşa am început să cos. Am cusut 
patru cămăşi traditionale: una basarabeană, una din zona Nistrului, una din Romanaţi – Oltenia 
si încă una de Muscel. Asa au apărut şi proiecte în acest sens cu grupul Semne Cusute în acţiune: 
“Original și Revival”, cămaşa tradiţională de altădată şi ipostazele sale contemporane, expoziţie 
la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj; “Ia Aievea” expoziţie de cămăşi noi, realizate după 
izvoade vechi – Muzeul Astra Sibiu.

În 2014, cand am lucrat la filmul “Mostenirea – Un iconar în Drăguş”, am cunoscut-o pe 
doamna director a Muzeului Țării Făgăraşului, Elena Bajenaru, un om şi un muzeograf de excepţie. 
Atunci s-a născut ideea de a realiza o serie de filme documentare “Țara Făgărașului - Tărâmul 
Cerurilor Deschise”. 

Această colaborare a fost sprijinită de Ministrul Culturii şi astfel au luat naştere trei filme:  
“Icoana pe sticlă - Reazem și putere” care a fost lansat în aprilie 2017, scenariul şi regia îmi aparţin. 
Filmul aduce în memoria colectivă, imaginea iconarilor reprezentativi ai spaţiului făgărăşean atât 
prin prezentarea icoanelor acestora, cât şi prin ochii specialistului, pasionat cercetător, Dr. Elena 
Băjenaru, Manager General al Muzeului Țării Făgăraşului “Valer Literat”;  “Roata morii se-nvârtește 
- Arhitectura țărănească”, lansat în martie 2018, scenariul Raluca Jurcovan, regia Constantin Păun. 
Documentarul porneşte de la premiza că înfăptuirile oamenilor trăitori în Țara Făgăraşului trebuie 
conservate şi transmise generaţiilor viitoare, filmul urmăreşte evoluţia arhitecturii ţărăneşti şi 
transmite mesajul continuităţii acesteia; “Cetăţi şi biserici fortificate” lansat în noiembrie 2019, 
scenariul Raluca Jurcovan, regia Constantin Păun. Filmul prezintă cele mai însemnate biserici 
fortificate şi Cetatea Fagaraşului, reprezentativă pentru arhitectura medievală transilvăneană.

Urmează să realizăm cel de-al patrulea film din seria Țara Făgăraşului - Tărâmul Cerurilor 
Deschise, “Înfățișare minunată” dedicat portului din Țara Oltului.

La invitaţia Institutului Naţional al Patrimoniului, am participat în decembrie 2018, cu cinci 
lucrări, la Expoziţia Naţională – “ICOANA – Credință si tradiție” (Ed. a IV-a) care s-a desfăşurat în 
Bucureşti la Teatrul Naţional şi în Iaşi la Complexul Muzeal Naţional “Moldova” – Muzeul Etnografic 
al Moldovei.
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În primăvara lui 2019 am participat la concursul naţional “Icoana ortodoxă – Lumina 
credinței”, organizat de Patriarhia Română unde am obţinut locul cinci la secţiunea de pictură 
tradiţională pe sticlă, cu o icoană reprezentând “Naşterea lui Iisus”, pictată după un izvod de secol 
XIX aparţinând celebrului iconar transilvănean Savu Moga din Arpaşul de Sus. Lucrarea a fost 
expusă în cadrul acestui concurs, atât la Palatul Patriarhiei cât şi la Muzeul Satului din Bucureşti.

A existat un moment în care am descoperit… da, acestea sunt cuvintele potrivite, am 
descoperit că am primit o “moştenire” incredibilă… asta te face să crezi cu adevărat că nimic nu 
este întâmplător. 

Revelaţia acestei incredibile moşteniri spirituale, o poate avea fiecare dintre noi! 

Lada de zestre, este lăsată nouă, tuturor şi aşteaptă cuminte, frumoasă, înţeleaptă, aşa 
cum este fata moşului din basmele noastre româneşti, să fie deschisă de către oricine îşi doreşte 
să afle cine este şi ce trebuie să transmită mai departe, către generaţiile viitoare.

Moştenirea nu este numai ceva cu care să ne mândrim… este o datorie etică, socială, 
definitorie pentru evoluţia noastră… cu alte cuvinte, suntem cu toţii sub o cupola care are un 
conţinut material şi spiritual specific şi care trebuie păstrat şi perpetuat. Numai aşa putem să 
evoluăm cu adevărat!
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Lia Faur este scriitoare. Predă limba, literatura, cultura și 
civilizația românească la Universitatea El Manar din Tunis, Institutul 
de limbi moderne “H. Bourguiba”. Cele mai recente cărți publicate: 
Piele de împrumut (reed.), Editura Brumar, 2018 și Cum citesc bărbații 
cărțile femeilor (coord. Lia Faur & Şerban Axinte), Editura Polirom, 
2017. 

ROcooltura

Ioana Miron s-a născut pe 10 noiembrie 1989, la Botoşani. A absolvit Liceul de Arte Ştefan 
Luchian, secţia Pictură. A studiat Litere şi Drept în cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. 
Poemele ei au câştigat mai multe premii în concursurile dedicate autorilor nepublicaţi încă. A 
susţinut licenţa cu o lucrare despre Max Blecher, iar studiile de master le-a încheiat cu un studiu 
privind impactul dintre limbajul vizual şi cel verbal în cărţile ilustrate pentru copii, cu aplicaţie pe 
Alice în Ţara Minunilor şi ilustratorii acestei poveşti. Este prezentă în antologiile ,,Porni Luceafărul…”, 
,,Artgothica”, ,,Tranzbordare 13” şi ,,Ziduri între vii’’. A debutat cu volumul de poezii Picaj, Casa de 

Pariuri Literare, Bucureşti, 2016. Poemele sale au fost traduse în 
spaniolă, catalană, franceză, maghiară, engleză. Colaborează cu 
mai multe reviste culturale. Este membru PEN România. 

Ioana Miron was born at the 10th of november 1989 in 
Botosani, Romania. He studied painting at the Ştefan Luchian Art 
College in Botoşani and the at the Faculty of Letters and Law in Iaşi, 
Romania. Her poems won several awards in different competitions 
for unpublished authors. He wrote a Batchelor s̓ Degree thesis 
about Max Blecher and the Master studies were ended up with a 
study about the impact between the visual and the verbal language 
in children s̓ illustrated books, with an application about Alice in 
Wonderland and hers illustrators. Miron s̓ poetry appears in the 
anthologies “Porni Luceafărul…”, “Artgothica”, “Tranzbordare 13” 
and “Ziduri între vii’’ (“The walls between the vineyards”). Her 
debut was in 2016, at Casa de Pariuri Literare, Bucarest with the 
poetry volume Picaj/Nose-diving. Her poems were translated into 
Spanish, Catalan, French, Hungarian, English. She collaborates with 
several cultural magazines. She is a member of PEN Romania. She 
enjoys rediscovering the play with everyting dealing with imagism 
and visual poetry.

***

Fără prea mult zgomot ne-am contempla distanţele 

(cel mai mult percepţia se schimbă în direcţia greşită)

ţine-ţi capul în mâini/                                    recapitularea e o schemă continuă

în viteza ritmului contrar/                              oscilând

(deschide-te de aici încolo cât să te cuprinzi dintr-un singur gând, 

simte pauzele din vorbire ele strâng mai tare 

sunt o chingă de fixare cu clichet)

poţi capta la întâmplare amprentele străine în jurul tău necunoscut devine mult mai la 
îndemână decât orice altceva ce ar părea a fi mai la îndemână. Prin contur forma nu depăşeşte 
chenarul 
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prins                       cadrul rigid

(menţine ochii închişi/ acum poţi să adaugi câteva ipostaze captate azi

Opacitatea sunetului aglomeraţia ca-ntr-un film de război pe un ecran mental marile 
bulevarde eram mici & slabi ştiam că nu vom fugi )

închipuie-ţi 

că timpul nu ar fi pe bune                  uită 

pereţii cu axa verticală a vertebrelor din beton armat / verticalitatea va fi mereu punctul 
forte (unde o să mergem în zece ani poate nu vom mai fi aici)

avem ceva de (ne)împlinit 

energie per particulă într-o supernovă/

(în trepidații moi să contracareze mecanica spaţiului în aşteptare) 

cumva să ne dăm de gol cumva vrând-nevrând o spui corpului necontrolat & totuşi o scoatem 
la capăt simţim ne ducem semnalăm rigizi constrângerile fumigenelor noaptea criptogramelor în 
fragmente acum şi până unde 

(ne)terminaţi & înfrânţi

compresia intracraniană hrănită din ce în ce mai des de repetiţii

în starea lor brută decriptarea umbrelor să fie lizibilă să poţi aproxima cu exactitate orice 
dinstanţă când eşti lovit eşti lovit chiar şi de departe

particula îţi este aliatul cel mai fidel atunci când încerci cu tot dinadinsul să recompui

***

corpul transfigurat se suprapune apropierilor ilicite pipăind & presând carcasa pieptului 
aşteptând să iasă esenţele tari

ne-am gândit cu gijă la asta, la felul acela explicit în care să-ţi poţi citi singur în palmă încotro 
ca unui copil înainte de culcare cu ochii fixaţi într-un punct clar în cele mai la îndemână rigori de 
secol european când ne civilizăm impulsul animalic punând o perdea gemândă pe văzul lumii

(acum nu mai curge nimic, doar supurează)

#ezitarea în sine e lama care nu taie decât accidental#

memoria nu te dă de gol/ mecanicile se derulează în contratimp/ tipare disfuncţionale

nu mai ştii exact la ce te-ai gândit când îţi aminteai de fascicole derulate în sens opus 
amintirilor ele s-ar putea succede în mod aleatoriu

/în afara ta e cel mai sigur)

(interiorul te surpă din măduvă

♯noi în doi timpi ezitare & trei pătrimi derută♯

mişcarea pe de rost scările rulante 

aminteşte-ţi cât de uşor păcăleai gravitaţia 

(închizi ochii/ zâmbeşti/ eşti déjà mai sus cu o viaţă)
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în afara ta privesc altii, tu unde te-ai ascuns aşa de bine

Tu de aici eu de acolo ceilalți de niciunde cumva să 

ne cernem / prin porii geamurilor jocurile de gleznă ai 

oamenii playmobil trepidând la nesfârşit

&

umezim sticla cu expirația         imprimăm urmelor mersul apăsat vioi 

urmărim trasee             Prin piele derapaje tactile noi 

în absenţă / e de neînţeles/ aproape oricum ar fi suntem afecte legiferând un timp al 
absenţei

În care ne-am autoanulat. 

După primele impresiii să vorbim despre fericire 

în combinaţi optime           marja de eroare o simţim în aşteptari.
***

Când eşti străin şi frica în fine tăceri aşteptând 

Fără să reglăm contextul original.

fiecare necunoscută îţi irigă mintea / vocea la comun pe care o auzi în staţii, corpul 
fluturându-şi mânecile goale în semn de socializare & totuşi mişcarea lui e doar mimică te urci 
validezi calatoria, atât puteam înţelege atunci, proporţia ruperii aparente o dată cu uşa închisă. 
Zâmbim, suntem mai frumoşi / în vis putem deveni rapid un coşmar / suntem prinşi în intersecţii

ne poticnim în ecuaţii / spargem timpul neomogen / orice formă contrară să te aducă într-
un punct comun al tuturor necunoscutelor de până atunci când apuci o bluză la nimereală şi o 
combini cu sacoul care încă îţi vine / nu, anii aceia nu te mai încap

aproape întotdeauna va vorbi cineva neîntrebat aproape întotdeauna ceva se va desprinde 
poţi să cazi elegant într-un miraj cum ar fi să treci strada pe curcubeu şi nu pe zebră, oricum, 
regnul animal ne cuplează după nevoile de bază date de mama natură, o mamă ce nu cunoaşte 
nici un tip de parenting, dar crede cu desăvârşire în absenţă

♯minutele

conectate

schimbă

împreună

schimbările#

starea de bine e mutilare în contratimp
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Festivalul Internațional de Literatură 
și Traducere Iași (FILIT) este un 
festival internaţional care are loc 

anual în octombrie, în Iaşi. Proiectul a fost 
organizat, începând cu anul 2013, de Muzeul 
Naţional al Literaturii Române din Iaşi, la 
iniţiativa scriitorilor ieşeni Dan Lungu, Florin 
Lăzărescu şi Lucian Dan Teodorovici.

Festivalul reuneşte la Iaşi profesionişti 
din domeniul cărţii, atât din ţară, cât şi din 
străinătate. Scriitori, traducători, editori, 
organizatori de festival, critici literari, librari, 
distribuitori de carte, manageri şi jurnalişti 
culturali – cu toţii se află, de-a lungul celor 
cinci zile de festival, în centrul unor evenimente 
destinate, pe de o parte, publicului larg, pe de 
altă parte, specialiştilor din domeniu.

Ȋncǎ de la prima sa ediţie, FILIT a fost 
succes de public şi a pus bazele unor colaborări 
viitoare cu festivaluri similare din Franţa şi 
Elveţia, a creat cadrul perfect de întâlnire a 
scriitorilor români cu traducători în limbile 
engleză, germană, spaniolă, norvegiană etc.

După ediţia din 2013, cotidianul spaniol El País a declarat că FILIT “este deja, de la prima sa 
ediţie, cel mai important festival literar din Europa de Est”, iar Frankfurter Allgemeine Zeitung a 
apreciat că “un eveniment de asemenea anvergură şi de o asemenea croială europeană n-a mai 
existat vreodată în România”.

Dan Lungu (n. 15 septembrie 1969, Botoşani, 
România) este scriitor, profesor şi om politic 
român. A condus Muzeul Naţional al Literaturii 
Române din Iaşi (2013-2017) şi este conferenţiar 
universitar doctor la Catedra de Sociologie a 
Facultăţii de Sociologie şi Știinţe Social-Politice de 
la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.. Dan 
Lungu este unul dintre cei mai de succes autori 
români în literatura post-decembristă, romanele 
sale fiind traduse în peste cincisprezece limbi. 
printre cele mai premiate şi bine primite lucrări 
numărându-se volumele “Raiul Găinilor”, “Sînt 
o babă comunistă!” şi “Fetiţa care se juca de-a 
Dumnezeu”.

FILIT - IAȘI
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Florin Lăzărescu (n. 1974), prozator şi scenarist. A publicat la Polirom trei romane Ce se știe 
despre ursul panda (2003), Trimisul 
nostru special ( 2005, unul dintre 
câştigătorii Marilor Premii pentru 
Literatură Est-Europeană, Frankfurt 
2006), Amorțire (2013) şi două 
volume de povestiri: Lampa cu 
căciulă (2009) şi Întâmplări și 
personaje (2015). Cărţile sale sunt 
traduse şi publicate în zece limbi 
străine. Scenarist pentru Lampa cu 
căciulă (2006, în regia lui Radu Jude, 
câştigător Sundance, SUA, pentru 
cel mai bun scurtmetraj), O umbră 
de nor (2014, în regia lui Radu Jude; 
premieră la Cannes) şi Aferim! 
(2015, în regia lui Radu Jude; Ursul 
de Argint la Berlinale; o nominalizare 
la Premiile Academiei Europene de 
Film pentru cel mai bun scenariu, 
premiul Gopo pentru cel mai bun 
scenariu).

Lucian Dan Teodorovici s-a născut în 17 iunie 1975, la Rădăuţi. Este scriitor, regizor de 
teatru şi scenarist. Din 2017, director al Muzeului Naţional al Literaturii Române – Iaşi şi al 
Festivalului Internaţional de Literatură şi Traducere (FILIT). Din 2001, redactor, apoi redactor-şef la 
Editura Polirom, unde a iniţiat în 2004 colecţia “Ego. Proză”, pe care o coordonează şi în prezent. 
Volume publicate (selectiv): Cu puțin timp înaintea coborârii extratereștrilor printre noi, roman, 
Editura OuTopos, 1999; ed. a II-a, Editura Polirom, 2005; Circul nostru vă prezintă:, roman, Editura 
Polirom, 2002; Atunci i-am ars două palme, povestiri, Editura Polirom, 2004; Celelalte povești de 
dragoste, roman, Editura Polirom, 2009; ed. a II-a, 2014; Matei Brunul, roman, Editura Polirom, 
2011; ed. a II-a, 2014; Unu + unu, dramaturgie, Editura Cartea Românească, 2014; Cel care cheamă 
câinii, roman, Editura Polirom, 2016. A regizat mai multe spectacole de teatru la Teatrul Naţional 
Iaşi şi în ţară. A realizat scenarii pentru filme de lungmetraj, de scurtmetraj şi   pentru seriale TV. 
A obţinut diverse premii literare în ţară şi străinătate, printre care: Premiul special al cititorilor 
“Natalia Gorbaniewska”, în cadrul Premiului Literar al Europei Centrale ANGELUS, Polonia, 
2015; Premiul pentru Proză al revistei “Observator cultural”, 2012; Premiul Național de Proză 
“Ziarul de Iași”, 2012;  Premiul special al publicului la Gala Industriei de Carte din România, 
Bucureşti, 2012; Premiul “Cartea anului 2011”, oferit de către revista Contrafort, Premiul literar 
“Augustin Frăţilă”, pentru cel mai bun roman al anului 2011; Premiul pentru Dramaturgie pe anul 
1999, acordat de Ministerul Culturii etc. Cărţile sale au fost traduse în ţări precum: S.U.A., Anglia, 
Franţa, Germania, Spania, Italia, Polonia, Ungaria, Bulgaria sau Macedonia.
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LILI LAZǍR - poetǎ 

Dor de Eminescu!

Îți scriu Bădie, printr-o carte,  

Dorul meu aș vrea să-l spun, 

Moartea, chiar de ne desparte, 

Ca tine... nu-i altul mai bun!

Spune-mi acum, ce faci în stele

Și cum, cărarea ți-ai croit ? 

În noapte, eu te văd prin ele, 

Când în Luceafăr... stai ivit.

Ți-s ochii umezi și-ți străluce

Lumina-n grafică stelară,

Iar versul tău urcat pe cruce

În nemurire-l rescrii... iară. 

Te-așteaptă codrul si izvorul

 Pe care tu... le-ai adorat,

Se îngână versul cu amorul, 

Te-aștept și eu, cum te-am visat.

Acum te las , rămâi cu bine « La steaua care-a răsărit »

Tu n-ai să cazi, privesc cum vine

Versul etern... Tu n-ai murit ! 
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ÎNGERUL POEZIEI 

Ești un înger de lumină, despletit în versuri sacre

și ai chipul feciorelnic, neînțeles de muritori,

ți-s cuvintele prin rune, ce te vor sfinții în racle,

așteptat de viitorul , unde zaci nemuritor.

Tu faci parte din poemul cosmogonic și umil,

ești aproape de minune, fără însă, să o știi,

versul tău e vers de aur, chiar dacă ești în delir

dar e bine pentru tine, altfel n-ai putea să scrii.

Eu sunt zorile de zi, freamăt iarba când privesc,

deschid ochii cu mirare, parcă-i ropot de verdeață,

îndeajuns să scriu o carte fără să mă amăgesc,

că va înopta în tine, versul meu, de dimineață.

Ești în plânsul meu de-o vreme și smerită mă rugam

să fii om în soarta aceasta, nu un înger neînțeles,

lacrimile când le-oi cerne, printr-o sită , amalgam...

de cuvinte de-ale mele, vor sta langă... cel ales.
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SPUNE-MI?  

Cum ți-e gândul Primăvară, vrei să vii, sau te tocmești

sub un strat de-agoniseală, sub zăpadă să mai crești...

Cum ți-e sufletul, mai spune-mi, nu te pierde-n nicăieri,

Iarna aceasta-i o minune: zămislește primăveri!

Cum să-ți fie ție teamă, cum să crezi că te-am uitat,

când ai lacrimă de mamă și ai muguri în oftat?!

Te pândește veșnicia, te visează muritorii,

esti vecină cu-agonia si tot tu...extazul florii!

Eu te-asemăn cu-o femeie care atunci când se arată

mor războiele-n tranșee neștiind că au fost odată...

Te asemăn cu-o grădină, unde înfloresc cuvinte,

cresc copii din rădăcină, ce au zâmbetele sfinte!

Lasă-te acum iubită, nu te crede înșelată,

mersul vremii e-o ispită, ești sămânță germinată!

Uneori, semeni cu mama și cu tot ce este-al ei...

alteori, semeni cu mine...spune-mi Primăvară, vrei?

  Lili Lazăr
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NATALIA  LUCHIȚA

… cele mai frumoase femei… sunt cele care știu să își 
dăruiască zâmbetul tuturor… Au un farmec aparte femeile care știu 
să zâmbească sincer fiecărui om, dăruindu-le un pic din gingășia 
lor…

… cei mai minunați bărbați …sunt cei care știu să răspundă 
sincer la zâmbetul unei femei… zâmbind…

Dintre toate bijuteriile omului… zâmbetul e singurul care e 
mereu pe chip și nu costă nimic… dar ne poate schimbă viața.

Adevărata fericire este in împlinirea noastră in relația cu ceilalți oameni... in prieteniile 
noastre, familiile noastre, colegii noștri... căci oamenii ne pot dărui, și noi le putem împărtăși, acele 
emoții, sentimente și stări care cu adevărat ne țin in viață: dragostea, respectul, recunoașterea, 
mila, bunătatea, grija, susținerea... speranța!

Oamenii de lângă noi, sunt darul lui Dumnezeu pentru a ne putea lucra propriile noastre 
daruri ... pe care le putem descoperi si împlini doar prin conlucrare cu alți semeni... însă pentru 
asta trebuie să fim capabili a vedea și darurile celorlalți și să le apreciem ...

De aceea orice relație, de orice fel este lucrare ... zi de zi...căci presupune eforturi mari in a 
ne tempera propria fire pentru a putea fi buni cu ceilalți, înțelegători, blânzi, binevoitori, răbdători, 
intelepți, darnici, grijuliii, blajini! Pentru a ne putea stăpâni însă firea, e nevoie de o profundă 
cunoaștere de sine, căci omul care îsi vede neputințele și este capabil sa le și recunoasca in inima 
lui, fără a se îndreptați, le acceptă și celorlalți metehnele ... și nu se mai înalță deasupra lor... se 
smerește ... și doar in aceasta profunda stare de smerenie poate cunoaște dragostea ... dragostea 
adevărată! Despre asta este toată Scriptura... despre smerenie și iubirea de oameni!
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Și smerenia este o lucrare ... zi de zi!

Hai sa ne incepem dimineata simplu ...zâmbind… primului întâlnit în cale, soțului, soției, 
copiilor, mamei, tatălui, șoferului de autobuz, polițistului din trafic, oamenilor grăbiți din metrou, 
colegilor de muncă, șefului veșnic nemultumit… sau dacă sunteți șeful nemulțumit, zâmbiți colegilor 
care va ajută să rămâneți șef!

Zâmbetul ne umanizează, ne face mai buni, și necazurile le depășim mai ușor dacă le 
împărtășim și reușim sa zâmbim măcar odată pe zi! Cu trecerea timpului, odată ce se vor obișnui 
cu zambetul de pe chipul nostru… vor raspunde si ceilalti cu o fata la fel de luminoasă! Trebuie 
numai să facem primul pas…

Căutăm tot timpul să ne facă ceilalți fericiți, să ne bucure ceilalți, de parcă lumea din jurul 
nostru ar fi un circ doar pentru noi…

Fericirea începe făcându-i fericiţi pe alţii, bucuria vine bucurându-i pe ceilalţi, fără a aştepta 
nimic în schimb.. Doar aşa…pentru ca ne-a fost daruit zambetul când am fost plămădiţi… şi e păcat 
să nu il dăruim din plin mai departe…

Dumnezeu s-a bucurat cậnd a făcut omul… şi a zâmbit! Zâmbiţi!
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Martie este sărbătoarea românească a primăverii. În 
prima zi din lună, ne bucurăm de revenirea la viaţă a naturii 
dăruim flori şi mărţişoare. Tradiţia spune că mărţişorul 
trebuie legat la mână sau pus în piept la răsăritul soarelui, în 
prima zi a lunii martie, adică pe 1 Martie. Mărţişorul nu se 
aruncă, se leagă de un trandafir sau de un pom înflorit, ca să 
ne aducă noroc.

Primǎvara romậneascǎ ȋncepe cu un mǎrţişor oriunde 
ne-am afla. Iar copiii de la Asociaţia Romậnia Levant din Liban 
au pregǎtit mǎrţişoare ȋn cadrul atelierelor de creaţie . Ei vǎ 
ureazǎ o primǎvarǎ fericitǎ cu mult soare şi multe bucurii. 

Bine ai venit primǎvarǎ 


